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ΡΕΑΒΈΕ ΤΟ 

ῬΡΕΑΕΕΒΑΤΙΟΝΙΒ δὰ βοϊΪςεΐ 6556 γαϊΐο αὐ ρυδεβϑί ἴα ορετ5 

ΒΙΙΒΟΕΡΊ Γεσεηβαδηΐζιγ, [ΠΟΥ ΤΠ ΠΒΟΥΡΊΪ Ἐππτηγ  Π ῸΓ 

εἰ Ἔεχρεηπάδηέειγ, ἀεηΐηπε εχ 115 οὐιτσα τεχίμβ Ὠἰβίοσία 

Παΐ: σαιι5 ΓΕὶ τηδίεσῖα ε ἀοσαπτηθης5 ρἰ γα σοηϑίδί 

ἃ Πηεαο δενο “ιοὦ νοσϑηΐ ρῥγοίδοί 5, αύόο ϑδιίεπη 
βαδουϊαπῃ ἀποάδοίπηαπι νεϊπϑίαίΐε σι ρεγδηξθα5. Η ΟΠΊΕΤΙ 

νεῦο ἰοηρσε δ]ῖα εϑὲ σοηάϊςοίο, πἰροΐς σαΐπ5 ἰεχίμϑ ἰοπίεβ 

ΠΟ δἰ {{π|Ξ τερείετε Πἰσδας, πη 86] ἴρϑα 1ΙΡΈΓΔΕ 

αταεοίδε ἰαπΊρογα ρεβεαμῖ. ἘΕτεηΪπῚ δἵϑ 1Π4 οὐἹσα 

΄ιδο ΠΡγογαπη σοτηραίϑίίοης ἰδπηιαπη Πιηάαπιεηΐο 

ΤΠ {1 δατη Ὁ ΠΟΘ Γπα ἩΟΙηετςα ὉΥΙσ ΠΕ ΠῚ τα χϑεις, 

Δρυα Π|τεγαΐοβ νἱτο5---11]1Ὸ5 ἀἴσο 4πὸ5 ΑΑὐ᾽βίοίεϊεϑ 1 τοὺς 
ἀρχαίους ὁμηρικούς, Ῥ]αΐο 3 τηαρὶϑ ροείίςες Ὃμηρίδας νεϊΪ 

“Ἡοπηεσῖ σεηῖς65 ἀρρε]]αι---ἰπάς ἃ ααϊηΐο Α.6. βαεσαϊο 
νίσυϊε δίαιια εχου]ία εϑί. Ατϑ δυΐεπη εδαεπὶ δα 4]105 

ΒοΙΡίοΓΕ5 νἱχ δηΐε τεηδίδαϑ ἰη Εὐτορα [γα 5. ΔΙ ΕΓῚ 

ρους, Εσαυΐϊάετη [λίθου ΔὉ δπίϊηαῖϑ 1115 ὩᾺ]18 πὶ ̓πιϑέαπη 

Η ΠΊΕ. Γεσεηβί οηθ ΠῚ, Πα1105 σοπιπηεηΐαγίοβ ἱπίεστγοβ δά 

05 Ρεΐνεηϊϑθβαε 66 ἰδηία βιιρεγαβί Ἰδοϊ οητπὶ σΟρΐδ, 

ΡῬΙδαβαγξπι [1184 6415, τὐ ἄς Ἡοπηεζο 11|οὃ νεΐεγίρθιιβ ποΐο 

ΤΠ] ΟΠ ΠΔ ΒΕ σα Γ15. ἴεγγε ροϑϑίθ ἩδΡαπΊι5. ἀρραγαίιπι 

οὐ τἰσππὶ 4π6πὶ ργδερεπί σοάϊοεϑ Ποϑίγὶ ἢ ΑΕ πΊι5 εἰΐαπη, 

51 ΠΟἢ ὈΪθηιΠΊ ἰρϑίιϑ Δα ϑίαγοῃ! ἀρραγαΐαπ), δὲ σετίε 

Ἰεσί! ΟΠ Πῇ 56 .16ΠῈ ἃ στα πηπηδςἷ5 ῬἝο]επηβεούτπι δθαια- 

ΠΡ0Ὸ5 1ηϑιγαςίατῃ : 4π8εὲ σππὶ αἴπ| ἴῃ βου 115 δε 55ες,---- 

1 Ατῖβὲ. “͵οίαῤἠ. κῖν. 6. 
2 ῬΙδίο 7071. Ρ. 530 ἢ ; ᾿μασάγ. Ρ. 252 Β. 

ν 



ΡΕΑΒΒΆΤΤΟ 

εἰαΐ επἰπὶ Επϑίδίῃηϊο ρΪαηπα ἱρηοία--- το θο ἰδηάεη 
ὈΙΡΙοἴμεσας Μαοίαδηδε {πεβϑαιτο χθές τε καὶ πρῴην (αΐ 
1 ἀϊςαπι) ἴῃ σα πΊ ῥγοϊαΐα εϑί. 51. ἀξεηλιπ) οἰντίαί 
σοπερις δηξαυ 551 Ππ186 δίαμα πηΐσα δπίϊυϊ ας !5 τη θπηοτΐ, 

486 [ἰτογαγπὶ Οἱ πὶ ρογίι5 ας ρεγπιρίαπι) εγαΐ, Μαβθο- 

γάτα  1Π|4πΔ (ταξοδηι τε ρα] σας ἀοοσίοτιη) ροβί ἴοΐ 

βϑεοιΐα τε α!6155ε. 
ΑΙΐᾳ εοὲ σαιιθα Ρῥύοίβιι (1551η11}15 οὐτ ἄς ταχία 

ΗἩοπΊετΐ ϑἰησιίαγβ δἰ εχ ϑεϊπηαίίο. ( εἴεγούιπι ΕΠ ΠῚ 

οοὐϊςτεβ ἃ ἰἰρίο διομπεῖγρο αἰΐαιιο ἐεγίναηΐζιγ ἱρϑίι5 

Ῥοεΐδα τπῆδηῖ βουρίο δὲ ϑαϊΐεη) ροεΐαε διυοίογιίδίε 

ἀϊνυϊσαίο: ἩοπΊεῦὶ δεΐαϊε ρύοραΌ 116 εϑίὶ {Πτούὰ5. δαὰΐ 

ΓΑτὰ5 δὰϊ η111845 [πιῖ556, ροεπιαΐα πλε πλοῦ 6 Γ 6556 βεγναΐα 

ἃς Ῥίοραραΐα, ποῇ βουθαῦιπΊ) ορεία 8ε οδηίζουιΠΠ 
τῆαρϑβοάδογυπηηιε. Ἡΐΐης ἰδοΐξιπὶ εϑί αἱ ἀϊβογεραηίδα 

ἴῃ Ἡοπηεσΐ σοάϊοῖϊθιι5 οονίαα εαπὶ βϑερίϊ5 ρΥ86 856 ἰεγδηΐ 

ΒΡεςοῖεηΊ υἴ Ποη εχ εὐτοσθι15 βου επί πὶ ογίδε, 5εά δα 
ἴαρϑαθ πιεπιουδε ααΐ ρανο σγεοϊδηΐτπὶ αὐ {το ἀερασὶ 

νἀεαηίιγ. ΤίαΑ εἰϊπὶ εχ ἀϊα] θεοῖο “πα !σαηάιϊιπ) εϑί. ΕἾΘ 

Ὥοη ρΡοΐυἱξ ααυΐη ᾿ἰηστιια ᾿Υδοούιπη νδίππ), 4.86 ᾿ἰησια 

οἸΐηλ νυΐϊσαῦα εὐδί εἰοαιπι)ι τηἰνεῖβαα τϑεσίδα, ρδιι- 
Ιαιτ'πὶ δὰ ϑϑγίογθβηχγ οὐδίϊοῃβ Ποηδπη ἃ τῆαρβοαίβ 
τηυταγείαγ, Οοά 51 ποῇ δάξο ἊΠΠο 116 εϑὲ βουρεηί- 

05 ἜΧθρἶαγί5 δὰ: [{τειδίυγαηιὶ δεααί, δὲ πεαιυδαηΐ 
τεοϊδηΐες οὐβοϊδίιπιὶ βοηϊπι, οὈϑοϊεῖοβ νοσαθιυ]οΥΠΊ 

δοσαδηῖζι5 δεύνδιε δ αἰ 5ο ρα }15 ἰγαάεγα. Τηΐεῦ ἀϊα]θοξι τη 
ἰσιταῦ 486 σαύΓ 105 ῬΓΟρτία εγαΐ ἀτιπὶ ηον!αίε σοτγη- 

τηεηάαΐα ρεῦΓ οἵα Ὠοπλΐπιιπὶ νο]Παθαηΐ δἴαιιε ερίςδπι 

1 ὙνοΙΓ Ῥγοῖϊ Ρ. κὶν ἐ Ετγρο ἀδϑίπαπε δ᾽ 'φυδπάο Οὐ επέδιπι {Πξεγα- 
ΤῸΠῚ ΤΠ ΔΡΊ5ΕὙ1, Νίδϑογα διὰ βυρεγθὶ, ἄοϊεγα [ογίπαπὶ ποξίγαπ). . . - 
Ἡδθεπιιβ πῆς, 5Ϊ οπληΐα ππάϊαπε ἐχοεγρία σοπιροπίπγιβ, Ναβογατη 
εἴἴαπιὶ γαθοδπὶ αυδπάδπι, ἔπιπὶ νεξιιδίδξα, ἔπτη ναγῖβε εὐ ααἸ ἰοπ5 σορίδ 
τ]ὸ ργαεβίδηςγεση, τα] οαιια πη] 6 1115. Ξαγνδίαπ. 

νΙ 



ῬΡῬΕΑΒΒΑΤΊΘ 

ΠΟΡΙ5 Ρεῦ ΠΌτοβ ποΐδπι ἱπίεγροϑβιία εϑί αἰβίδηίια αι8 τὴ 

ΙΧ Ποαϊε πιείίδγ5. 
Οὐδ6 στπὶ ἰΐα 5πέ, πγδηϊεϑίατη εϑὲ ἀα ἰαχία Ἡοπηστί 

{τἰ8 ε5568 ργδεοίριια αιδεϑβίίοηβ οαρίῖα. Ῥγίπιαπι ἀδηάα 

εϑί ορείὰ υἱ ΠΠΡτοόσγιιπὶ ἰεϑεϊπχοηΐα σο]]Πσαηΐαγ δίαμε τῖΐα 
δεϑιϊπηεηΐασγ, 1 εῖη46 δά δηίίαιιοβ σοηνεγίεη πὶ, ἃς 
Ἰεςίοη!5 νατεΐαβ ε ἱγαστηξηξ5 ἀοοίτηδε ΑἸεχαπάσηβε 

Ιηϑίδυγαηα. Ῥοβίγεπηο 51 4ε ρυϑίηο Ἔρί σοι πῇ ΒΕΓΠΊΟΠΘ 

ςσοηϊδοΐατα5 σαρεγα ΠΠΡεΐξ, Γε5 ἐδ ποη 1 οἤαγίῖβ ραρυτίβ- 

416 ροϑίία, 5εἀ ἴῃ βδοϊεητία ᾿ἰηστιαγαπη σὰπὶ ύδεσδα {πΠ| 

σορηδίατιπι. Ρταείβιοηΐβ εὐρὸ ποβίγϑε ΕΠ ρΡ]!Ίσατα ἤδης 

πιδίεγαπὶ Ρϑιιςῖ5 σοηἤςσεγε νο]ΠΊ118. 
1. ἩοπΊεσί οοάϊσαπη ἰαπία ἐδ ἴῃ οπληῖρ5. ὈΓΟΡΕ 

ὈΙΌΙ οἰ εςοὶβ τα! ἰὰάο, πὸ γί! οἰ τἰσαα ποη ἰδπὶ 1ηϑίτ- 

τηεηΐα α4π4πὶ ἱπιρεάϊτπηεηία ιεγίηί. Μαΐίεγία επη1ΠῚ 

Βα ραγαηΐε οΟριβ πΊοΪα ἰαθογαραΐ 54. ἘΞ τἰοπ65. 4615 
δαηΐε Η ενηϊδηδηι ρ] υγίπγας εγαηΐ, 5εά α ρϑιςῖβ δαγηοά τη 

[οπερυ5 ἐΓασΐδε, [ρ5εὲ Ηενης ἄπο θοηοβ δηΐδα ἱσηοίοβ 

εὐἀὐάπχι, Νεπείαπι (αι παρεῦ ἃ ΝΊΠ]οΐίβοηο εὐἀϊῖι5. εγαί) 

εἰ Τονηϊείδηιιπη. Ῥγϑείεῦ εοβ νίχ ἄξοεγ 1ηΐθρστίβ Ἐ{ 
ῬΡοίυϊ. Νοβίγα ἀεηίηαε τηεπιογία τι τππὶ ργοίεοις 1,8 
Κοοδε αιοά Μεηείαπι εἰ τε Νιηἀοθοηεβηβεβ (α Η1,}) 
ἄξηιο σοπει τ, 41105 τηε]ογίβ ποΐδα, ργαθϑεγίίπι ἄπο 

Ι δὐτεηζίαηος (( Ὁ), ρείπιυβ δάπιρυ!ς, Ναης νεῖὸ 
απηοίδιϊ οηδη ογἰ ἴσα Ἡ οπηοσί δηηῖς!5 ἀείεγ πηι ἰοησα 

ΤΊΔΙΟΥΪ συ Ὀϑ! ἀϊογιπι σορίαᾳ τατπηϊζαπι. (ΟΟαἸοΙΡι15 εηϊπ|--- 

αἰ εχ εἰεηςῆο βἰσίογαπι ν᾿ ἀερτττ---οῖγοα σεηπέαπη ἰτσίηΐα 
115] ΘΌΠΊΙΙ5 : ΠΌΘΟΣ ΠῚ ΟΪι5. σεηΐιπὶ 18 Εχοιιβϑίς σοϊΐεσα 

τῆει5 ΤΠοπλαβ ΑἸ] εη αἱ δυΐ ἰεχίι5 ἱπίεσσί σοΙ] ΔΙ ΟΠΕΠῚ 

[εςεσῖς δυϊ ναῦΐαβ ἰεοϊίοηεβ 4υ86 8] 4144 τπηοπΊβηί! 

Παρίζαγαα εϑϑεηΐ Ἐχϑογρϑεσί. Νέας σοηρΈΓ6 ΠῚ γα 6ΠῚ 

τς ΧΙ, νη, νι. 
ΝΙΙ 



ΡΚΑΆΕΑΡΤΘ 

εἰ ἱπά! σεβίβη γα Ια α1|, σε (φποά πηαχίπηαπι) εϑῦ) σοάϊ- 
ΟΠ ΘῈΟΓΙΠῚ αἰπηϊίαίεβ δος πεοαϑϑιπἀ!ηε5 ᾿πάασανί, 

Εοϑῆια ἴῃ δίιγρεθ δ ἴβῃμ])αβ 485 οτος νοσαηΐ 

ἀἰδίσί ρα. Αὐςοςάπηΐς ἀρραζαίαὶ ἰεοιίοηεβ αὰδ5 6 [0115 

Ῥατβίηι εἰ Τιοπα!ηϊθηβίθιιβ ποίαν! νὶς ἀε ἨἩοχησίο 

ορίϊπιε πηεγιίαϑ, (πα οεσιβ 1,δαῇ: δοσεάπης ποηη11846 ἴῃ 
[γαρτηθηΐ5 τερεγίδε 486 ἴῃ ραρυζο βογρία δείνανι 

αὐάππι {Ππ4 Ααονρί βοϊαηὶ ας ροϑί ἰοΐ ϑϑδξοιιΐα τΐα 
4Ζυδογεη 115 γΓΕο τι51{. 

Ιῃ ἢάς ἰφηΐα σοάϊοιπΊ 4ς ἰεοίίοητΠΊ σαρε]]Ἔςε116 14 

[ΠΡ  Πλ15 πλῖγα πὶ ντἀεὈ᾿{πτ, ἀπποίδί ηἘΠΊ ΠοβίγαΠ [8 ΠῚ 
Ὀγενεπ, αἸσογαρδηΐίαθ ἰδπὶ Γαγα5. [8 ΠΊ4 116 ἰανεβ 6856. 

Κεςεΐε εηἰπὶ αἰχι Τ,ε δῇ, ρο556 5ῖ πο ε αιιον!5 σοάϊςα, αἱ 

ςαγίε α ἄποριβ 4] Ριι5ν15 [οσίε [ογίπηα δυγερί5 [εχ 1 

σοηῆοϊΐ απ βίπε οἤξηβα ἰεσεγείαγ Οὐἱρρα ἰεοίίο ἤδες 
408π| νυϊσαΐδπι 5εῖ Γεσερίϑηη ΠΟ ΠΡΑΠΊι5 [ἴα ἰηναὶυ 

τι5ὰ τἰ σοά!οῖθι15 ΡΙΌΡΕ ΟΠΊΠΪΡι15 σΟΠΊΠΊΠΠ15 511. 

2. (πὶ νεῖοὸ παἶϊπ5 εἐχϑίεϊ ἱηΐεσε ἩοπΊλεῦὶ σοάεχ 

ϑαδοιΐο ἀξοίπιο ϑπρεγίού, Γεϑίδς τὖ Ἰεοίοη5. ΟΥΡΊΠ65 

ἀρυα νεΐεγεβ συαπητηδίσοβ ρεύβε π8Π1}1Γ. (ὐἸἸΟΓΕῸΠῚ 68] 

ῬΓΏΓσΕΡρ5 ἔπ εἰ Βα ἰτι5 εϑί Αὐβίαγομαβ ἰδηξι5 αὐαΐ σαὶ 
οΥΙ[σδα διιοίοῦ αὖ ἴῃ ΡῥΓοπιρίι εϑϑεῖ ογεάεγε τεχίι πῃ 

ἢπης ποβίγαπι εχ {{{π|15 γεσεηβίοης ἰϑηηϊαπηιὶ εχ τπηΐςο 

[οηΐε ἀεγίναξατ 6556. Οὐδηι Ορ᾿Πίοη ἘΠΊ ρχπλιπὶ σαοά 

5οῖδπι ἃ αἹρμαπίο ργοϊδίδπι ([1Ππ ρυδείδξοης {Π|8415 ἀπηοῸ 
ΜΌΙΧΧΙΙ εὐϊίδε) Ἐς Α. ΝΝ ΟΙΓ ἀϊβεγεῖ5 νεγθ 5 ϑυαπη [δοϊ: 
“Ατιβίαγοδεα (411) ἀνάγνωσις ἰαοΐα εϑὲ παράδοσις ( γοζί. 
Ῥ.- οοχΧ]1). Αἰίαπηεη [β᾽ϑαπ 6556 ἢδπαά ρϑιιοα βιιηξ 486 

αὐσαδηί. ῬΥΪΠΊΙΠΊ ΕηΐπῚ Πλπ]ΐδε δαηΐ ἰεοίϊΐοπεβ Ὁ 
Ατιβίδεομο ταϊεοΐδε 486 ἰαπηεη ἴῃ οπτηΐριι5 σοάοθι15 

Ποϑβίγβ γερεγιπίαγ. 17)εῖηδ σοιρ] υγαε5 ϑαηξ νεΐϑιιϑ 

Αὐϑίδγοο ἰσηοίϊ, σοπΊρἰπτ65 εἰίαπη αὉ εο ἀδγηηβϑίΐ, 4π| 
ΝΠ 



Ἰπι πο αν ΠΡ] αν 00) 

ἰδπηθη νυΐσοὸ Πποάϊε ἰεσιυπίυγ. [Ιὰ αυοηια ἰεπεηάιτη 
εϑί, φιιοά πιρεῦ νι οἷ. Ασίασιβ Γιά ννίοἢ ἀςεπγχοηϑίγανι ϊ, 

νυ]σϑίδηη αὖ δηΐ 4 111551Π}15 τε ροσΡιι5 ἰδος ΟΠ τ Ὁ 1118 

Ατϑίαγομοα παι ταῦοὸ ἄἰβογεραίε, εαπήδπὶ δά σοάϊςαδϑ 

ΠΟΞΊΓΟΒ ΡΓΌΡΙ 5 ἀοσεάεσα Ψηάα σο]]Πσα5 ΠΠΡτοβ ποβέγος 

ΠΟοη εχ ΑἸ θχδηάσγιηδ 8]1408 δ τγῖοα, 5ε4 ε νεξιϑε!551Πη15 

ΕΘΧΕΠΊΡΙΑτθτ5 Πα χί556. 

1)1οαΐ [ογίαβϑα 4 βρίϑη, 5ἱ γε 5. εἰ πϑηοα 56. μα ρθδηΐ, 

ΡῬΙοίεοῖο ἀδηάδηι 6558 ορείαπι τι 50]15 οοάϊσιιπη ἰεϑί!- 

ΓΛΟΠΪ 5. αἰδηγιτ, ηδσ]εοΐα ἱπιρογζίαηθ σγατηπη δ. σΟΥΙΠῚ 

εὐ πα! οη6. Ηος νεῖοῸ 114 εϑϑεῖ ϑου]δαγη νἱξαῦε αὐ [ἢ 

ΟΠμαγυθάϊη ἱποίάεγεϑ. 

Ετεηϊπὶ ἰεχίι5 Ἡ ογησγίοὶ διπμαά ππι ἰδηΐπὶ ἀρεγαξ αἱ 

ΑἸεχαπαάσγηογιπλ ἱηνεηΐαπ) αϑϑεῖ, αὐ 1ἴΔπ| ἰογίίο δηΐς 

Αὐϑίδγοπιιπι βαεοιΐο ἤογεγεῖ. ΑΕ πηδοῆτ5. εηΐπι, 4υἱ 
Ῥτίπηι5 νιἀείαγ Ἡοτηεγ! διόρθωσιν Ἰηδί[{πῖ556, α΄ τα 115 

εγαΐ ϑοοζαίί5. Με 116 4 (οϊίορῆοηῃα Αἰπεηδϑ, σοῖς [ετα 

Ϊη5θαπθηΐί σαεσουϊο Ζεηοάοίιβ ΔὉ ΕΡἢεβο ΑἸεχαηατγίαπι 

νεηϊΐ, δίψφιε «οί! η8ΠῚ ἰδπὶ δης] απ ΠΟν]5 56 αΠΡι5 

᾿πτ1π|ι. Ηΐπο ἰοῆρα τεσεηβίοηιπη  ΟΠΊΕΙΙ 561165--- 

ΚΙἼΠίδηΙ ῬΠΠεπηοηΐα ϑοβίρεηϊβ Ατϑίορἤβῃϊβ δ] ογ ΠΏ, 

4| ΟΠΊΠΕ5 βϑϑερίι5 δ Ατβίαιομο οἰϊδηΐασ. Ῥγαδβίεγ 
6845, 486 ΟΠ ἃ βίηρι 5 νιγῖ5. ργοίεοίδε δἰηί αἱ κατ᾽ 

ἄνδρα ΔρΡΡεΙἰαηίυγ, αἰπα εγαΐῖ σϑηϊ5 εὐ] ΟΠ ΠΕΡ 115 

ΠοΟΠΊΐηα ἃ. οἰν!4ε1 0115 1π41|τ4 εγαπί. 8165 σαί Μαβ5:- 

᾿Ιεηϑῖ5 ΟΠία Αὐροϊίοσα Ουρτγία ϑἰηορίςβ, ἰογίαβϑε εἰϊ8 ΠῚ 

Οτεξεηςῖβ εἰ Αβο]ῖςα ; ηπ8ε ποπηίηδ 4814 νε]πε ἱποαγξππη 

εϑί. Οτεάο εηπίάετῃ Ε. Α. ΝοΙ [2 τεςξε σεηβαῖ556 ΟἸΠῚ 
ὈΕΓ εα ποπιίπα ἀϊςεγεῖ ραίγίαπιλ σοαϊοῖ5. σα π541|6 51- 

σηϊποατγί, ἀπε βο]σοεῖ ἃ τεσ Δεσγυρίίδοί τ] 5{1|5 

ΤΑ, Τπαννϊςἢ, 2219 Πονηπογυμίραία αἰ νογαϊοχαραίγιίρίδοί, ογευϊ656): τ808. 
2 ψνγοΙΓ γοίί. Ρ. εἰ χχνι. 
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σοετηρίι5 ναὶ σοπηρίαίι5 ΑἸ]εχαησγίαπη ἀεἰαίιι5. εϑβεί. 

ΤΙΐα] οογίε [ἴα 4 Ιοησίηηαα γεσίοηα ΡῬΕ.Π δπί τὸ πηὰ- 

σηᾶ νο]τπηγίητππὶ ᾿γεϊία ᾿πάϊσαγα νἀ δδηΐζασ. Ασσεάπης 
οὐἀϊξίοπεβ ἰσίας ααδυιπὶ ποπηίηα (νε] ροί5 σορηογηΐηδ) 

ΟὈϑουγίογεπι μαρθεηΐ ογρ πε η1---ἢ κυκλική, ἣ πολύστιχος, 
ἡ ἐκ μουσείουϊ. Αοςοεάαπηξ ροβίγεπηο 4146 αἱ κοιναί νεὶΪ 
αἱ δημώδεις νεΐ αἱ εἰκαιότεραι ΔρὈεϊ]αΐδε ; ιαίηη η11118 

ίεγτε νϊἀείαγ δὶ Ὡοπηθ διππ)Ὶ ἤαΡιυΐθ56 δὰΐϊ ἔγαςξι 

{ι|556 δά ἰεχίππι σοηϑϊ πε η τη1. 

Επ ἢαῦα5 :ηϑἰγαπγαηξαπι οὐ τἰσιιπι ναὶ Ὠοαάΐς ἤθη σοη- 
ἰεπηπεηάπη), σπο 6 αυϊηάεοίπη δα σηϊηϊηγιπὶ {Ό Γ 5 

οοηϑίϑί, 1ἰβαια ἤοῇ ἰογία ἰεπηεία σοβδοεγναίβ, 5βεα εχ 

πηΐνείβδα (τδαοία νἱγογα πῇ «οἰ 551 Π]Ο πὶ ΟΡῈ δ σοη- 
5110 σοπιραίαῖί5β. Ηογππὶ ἰσίίυ ΠΙΡγοσιπ σοΟηβΕη51 
4υϊά σαἰπ5, χα! Ἰοσιρ]οτ5 ἐχϑρεοΐδπχιβ ἘΠῚ Πεγοὶς 
5815 ἐγεαιεηΐεῦ σοπϑδεηςίθηΐεβ Παρεηλι5, αὐδί βοι]!ςεὶ 

Ατβίαγομιβ Ἰεοϊοπεπὶ ρύοραβθα αἰοϊξυῦ ππδπηὶ πᾶσαι 
(5Ξς. ἐκδόσεις) ρΙδεεγεηῖ. ΗἮος βδηΐπῃ νεϊαξ δίσῖο Πα] σαγὶ 
βοΪεῖ ἱρϑίιιϑ Ατβίαγοῦι ΠΠὈγογα πὶ σοηδβεηβι15, Πα σ]θοί5 (αἵ 

Ραῦ εἰδι) "σοπτπλιηΐριι5᾽ 1115. ναὶ “νυ σαγθιβ᾽ νεὶ] “ ἀε- 
τεγίου θι5.. Ατίεπι ἰρίζας οὐἰτσαηὶ Αὐαἰβίδγοῃϊὶ ἴῃ δῸ 

νεγβαΐδηι 6556 ἀρραζεΐ υἱ οοάϊςεβ ἴῃ οἰβϑβεβ αυδϑάδῃ, 

αἰπιερθαεγεῖ, ορείπλιιπλ απεπΊαι6 8 ἀείϊεγίογαηγχ ῬΪε ρα 

βεςεγηεζεί, εαπὶ ἀθπλιπὶ ἰεοι! οπεπὶ οἰἰσεγεῖ απ ἀρυά 

ΟΠΊΏ65 σΟὐΠ65 5105 δι (51 ἀἰδογεραγεητ) δρια Ῥοηδη) 
Ῥατζίεηι ἱηνεηϊθϑεῖ. ΑἹ δὶ [18 γεβ 8ὲ βαρεηΐ, νχ ἀπ τη 
ε588 ροίαβί αΐίη Ατϑίαγοῆεα ἀνάγνωσις πηαχίπηιτη ἀρυά 

Π05 ροηάιτι5 ἤαρεῦε ἀερεδῖ, ᾿πγη]ο σοα!οΙΡιι5 ποϑβίγβ νεῖ 

οσὐηοί5 δηΐεροηῖ: αυρρα ατι86 πο ορίηΐοης 50]1Π 

1 Αἀϊεδοξϊνυβ κυκλικός ἀρπὰ ΑἸεχϑηάγί πο5 “ ἐγίειβ,7 ὁ νυ] ραγὶβ ᾽ δι σηϊ- 
Πεαθαΐῖ : δὰ Ἐρίσαπι Π1πτὼ Ουοῖϊαπὶ ρ΄αηα ποὸπ ρεγίϊπεί, Τα] πὶ ναὸ 
ΠΟΡ̓ΤΟΠΊΙΠ11ΠΊ ΟΥΙΡΊΠΕ5 ΝῚΧ Ορεγαα ῥγείίιπι εϑὲ Ἐχαθίγεγεα. 

Χ 
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ηἰζαϊαῦ δ πληλ οὐ ἰςΐ, 5εα (αποα πιαίιι5. 650) ΓΟ ΠῚ 
Ῥοποῦμπι εἴ ποϑίγίβ ἰοῆσε δης υ]Οὐ1πὶ [65 [ΠἸΟ ΠΟ. 

Οἷδε 5] πηπι5 βυίποίπηΐ δα Α τ βίδιοῃι δαςϊοιαΐεπη 

οοπῆτγπηαηάαπι, ροβϑιιπλ5. δύριπιεηΐο ῬΓούβιι5. αἀἴνεῦβθο 

Ιάεπὶ εἤσεγε. Μιϊίζαε βαηί Ἰεοίίομΐα ναγεΐαίεβ αι 6 

ἴῃ δο νεγίππευγ αὐ 411 ἐοηΐε5. δης4αἰογεπὶ νόσϑθα] 

[οΥτ Δ ΠῚ, 411} ποναᾶτὰ ργαερεδηΐ δά βευοῦβ ΠΠπρτα 6 ̓ι1511ΠῚ 

ϑοσοπηπηοάδίαπι. 9:1. (6. 5.) βυθ᾽ηςίν! πλοῦ ἰογπηα5 
41ι4165 5διηΐ ἐθέλωμι τύχωμι εἴπωμι ἀγάγωμι ἴῃ ορίδίϊνιιπΊ 
(ἐθέλοιμι, εἴς.) σογτγαρίαβ τεϑια1 ΚΝ οΟἿΎ, τηνττ15 αυ!άαπη 

σοά!οῖθυ5. ρ]εγίβαθα βεά Ατίβίαγοῃο διοίογαε σοπῇβιϑβ. 

51. 4Ζποη 16 ΡΥῸ ρδυοὶρίο τεθνηώς, α8Πη1 ΓΟΥΓΊΔΠΊ ν ΙΓ 8 ΠῚ 
εἰ επιεηδίαπιὶ ε88586 εἰυπιοϊοσίαα τγαϊίοηεβ οβιεηάιηΐ, 

σοαϊςε5 τεθνειώς ΕΧὨΙΡΕπί, πἰπιίτατη απο ΑΑἸΕοΐ τεθνεώς 

ἀϊςεγεηῖ. 5΄:Π|1115 εϑδί σοηάϊοῖο νοσαθμ} στείωσι ῬΓῸ 
στήωσι (αυΐρρΡε στέωσι ἰογηηα Ιοηΐςα εϑβί), καθείατο ῥῖο 

καθήατο, ἔκεια Ῥτο ἔκηα, ορίεἰνοτιπι θείης δαμείη φανείη 

δοίη Ῥτο θήῃς δαμήῃ φανήῃ δώῃ : πεςσηοῃ εἰδυῖα ρζο ἰδυῖα, 

πέποσθε Ῥῖο πέπασθε, ἐπήν κε Ῥῖοὸ ἐπεί κε (7.1. τ68, νἱ. 5). 

ΝΌΌΡΙΪε εἰΐαπι Παΐτπ|5 γεὶ σοηβριοι τα Ἔχε ΡΙ απ ἴῃ ἔου ΠῚΪ5 

Ατιβίαγομείβ οἰνοχόει (ΠΠ τὶ ὠνοχόει ΔΕ Π1) εἰ ἐῳνοχόει, 

ῬΙῸ 41 Ζεηοάοίιι5 ἐνῳνοχόει ἰασεραί. Οἱ εηΐπὶ δο- 

οἰατ αὐ Ααἰδίαγοθιιβ εα5 Ρ᾽εγασηααπε Ἰεοϊίίοης5 ἐπίδίι5 δ. 

α08ε δηϊ αὶ! ούετῃ ἰἰησιιαε σο]οε πὶ βεγναρϑηῖ, γείες 5 

4086 πονίοϊαπη Ραε 56 ἰεγερθαηΐ τύπονΡ Οἱ ροΐαϊξ ἴῃ 

1411 πηαΐασγία νεῦιπὶ ἃ ἴαἶδο αἀἰσηοβοεσγα Ὁ ααΐδιι5 {εξίϊ- 

ΓΊΟΠΙ15, 41 ἀοοίγίηα, ατιὰ αϊν!ηδίίοηε {γαῖ ( ετίθ 

1114 εὐδηξ ρτ156αα ᾿ίηστδαε πηοηππιεηΐα 4186 οσυπὶ Ηο- 
τηθτο σοηΐείγεΐ, 1146 Ἰεσεβ εἰγτηοίοσίαα αυΐρι5 νεϊαΐ 

ἀποίρθυβ δα νοσαριυΐαᾳ σορποβοεηάα πἰεγεῖασ. Ἐ βίδα 

Π84 δες ταίΐο, υὐἱ ἰΙ͂ἄεο Ὀοπδηὶ διόρθωσιν Ατἰϑίατο ἢ 

Ῥυΐζεηλι5 4ποά ε Ὀγ15 θοη5 ἀεϑδαχγηρία 51. 

ΧΙ 
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Τηΐει σοάϊςεβ ποϑίγοβ εἴ ἀρραΐδίιπη ΑἸ εχαη τ! Π 111 

τηεαΠππὶ εϑὲ σεηϊ5. ἜΧΕ Ρ ΑΥ1ΠῈ ραρυτο βου ριον πη 

4186 ε γΓασπηεηΐί5 ππρεῦ 1Πη Δεσγρίο τερετίῖβ πον] ΠΊ115. 

ἩογιπΠΊ Εη1ΠΊ ΠΊΑΧΙΠΊα ᾿δΓ5. ΟΠ σοα!οΙΡιι5. εγε σοη- 

σταπηΐ ἰεοί!ΟΠ6 17 ντ]ρσαΐαδπη Ἔχ ὨΙ ΡΘηΕΠΡι15 : σεα Ποηπι18 

ΪΠ εο βἰηρσπίατγία δυηΐ απο ΠΟΠ ρϑΈσΟ5 νεύϑι15 1511 π| 05 

νεῖ [ηἰεγροϊαῖοβ. μαρεηΐί. ΟἹ νείϑιι5 πηάθ ΟἹ ΡΊΠΕΠῚ 

ἀμποδηΐ, ἃ 4πῖριι5 βίνε ροείϊ5 δίνε ψὑῇδρϑοά!β δίνε 

αϊαϑοσιιαϑίῖβ Ποῖ! δἱπί, Ὠοάτα πλαϊξιιπὶ ἀπηρισιίιτ. 1)6 

δείαίΐε συϊάστηῃ 14 σοιηρεγίαπ) εϑί, Ἐχεγ αῦία ΠΟνῚ ἢ π1π|5 

ΘΌΠΕΓΙ5. Ε βϑεσιΐο ἰεγίίο νεὶ βεοιηάο Α. Ο. ργοόνεηῖζο, 

Ατϑίαγοθο Ἰἱρτζαῦ βαρειοα ε556. (πΐ 51 σορῃϊία ογαηί, 

ςεγίβ πο Ῥοηΐβ5 εὐϊ!οηῖρ5. δϑοιρία, βεά ροίϊπ5 ἱπίευ 

δημώδεις 11145 νε] εἰκαιοτέρας ἈὨα Ῥεθαπέίιτ, αὶ 4αῖΡιι5 τα ΠΕ] 

ἀοοίεν,55εηΐ ἱπερί! δίαπα ροεΐβ ἱπαάϊσηὶ νεΐβι8. Οὐποά 

51 δα [εϑἐϊ πη ΔηΪ πλιπὴ δἰζεη ας 486 δηΐ ἐα ἰηΐετγ- 

Ροϊαίίοηβα ἩοπΊειῖ---οατ σοηδίες γῆαρβοαος ρΎίβοοϑ 

(τοὺς περὶ Κύναιθον) ταυ]ία ἦε 5ῖιιοὸ δε 1 441556, στὰ οὐ οὶ 

[η646 4 Ζεηοάοίο να] ρύδεοῖριιδπι 'ἢ Θο ορείδτη Ῥοϑπεγηΐ 

αὖ νεΥ5115 ΒΡΌΓΙΟΒ διΐ ε ἰεχία εἰσεγεηΐ δαΐξ οραΐο οοη- 

Πσεγεηΐ, οαπλ ἀεηΐαιια νείβϑασπὶ νόθων 5δερὲβ δέξο 

᾿ταρογζίαηδ δέ, ἔπη ἴῃ οἰζαξίοηϊ θιι5. δης! ΠΟΥ ΠῚ {πΠῚ 

Δρυα 5οΠο]14-- 51] ἤδες οπτηΐα Γαριιίεβ, Υἱχ Παύοὶα ΠΊΪΓΙ ΠῚ 

να ίταΓ ααοά ἴῃ ὑπὸ αἰΐεγονεα ραρυστί {τασγπηεηΐο 

ΕὙΠ ΟΠ 15 αἰ συπ5 πολυστίχου νεϑεϊσία ἀεργεῆεηβα ϑαηΐ 1. 

24. Ουοά Δ4 {εγίατη ππδεβίϊοπεπι δειζηεῖ, 486 εϑί 
ἄς ργίϑείηα σύμ ηπη Ἡοπγεγσοίιπὶ ἀἰ!α]εοΐο, ῥϑιιοα 

ἤάΡθο 4086 ἀϊσαπη. Μίδπη ὈΓΠγι5 πάσαν! ἘΠ᾿ σαγάτ5 
Βεπέϊΐεν, οπΔ πιοηβδίγαγες ππΠ|τ|5 βα] τε πῇ [Π{τεῦα αὶ ΒΟΠΠΙΠῚ 

οἰΐγη Ἡ οπλεγο τἰϑἰϊδίαπι ροβίεα δριιά [οπδ5 δἴσιε Αὐ- 

1 Ἐγδΐ αυάειη εὐαϊἸο ἡ πολύστιχος πιιποιραίδ, σα] ἰδηεη οἰιπ| 1118 
νυ]ραγίαπῃ ΠΡτογιτη πολυστιχίᾳ πα}18πὰ ογεο πεοαβϑι παῖ πετη ἔπ155εῈ. 

ΧΙ] 
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τἰσο5 Ἔνδηιϊ556. [Ι}4641π6Ὲ Οριῖθ βυβοθρίς πηᾶρῆο οὐ ῖσο 

5815 αἰ σ Πα Πη, 50 1Π|ςεΐ πἰ ΠΠπτεγατη δπΐβϑαπη ροείδε τεά- 
ἄεγεῖ. Ας πι{ἰ5 απ! 46 πὶ ]οςΐ5. ϑεγπΊοηἶβ ερίοΐὶ ῥτγο- 
Ρτεϊδίεπι γενοσανῖ. ὅδεά πξήτα ἴρ56 ρεπιπὶ πνεῖ 
511 ἐγτπσΐιιπὶ Ρεῦσαρις πεηπε ατ| ροβὲ εππὶ 1154 ἐγ ταίο- 

πἰθιι5 υἱεραπέιυτ, 41ι4165 εγαηΐ 1. Βεῖκκεῦ εἰ (. Ὁ. (ορβεί. 
Μαρὶβ ργοίεοεγιπί ααΐ ᾿ΙηστιϑγιιπΊ βοίεηεῖαα δοΐογεβ 

5Βηΐ, δηΐε οΠπΠΊη65 νἱΓ 5 {{Π|Π5ϑπηο ᾿ῃσεηΐῖο Ὀγϑααϊζ5, 
Απὐρπβέιβ. ΕἸοϊκ, 4 ρῥγίπη5. ἱπίε!]εχιῖ Πηστιαα ερίςσας 

οΥἽρίηε5 εχίτα ἤπε5 [οηΐδε 4υδεγεη 85 εβϑε, (αἱ ἰαπηεη 

εαυτ4επὶ Πποῃ αϑϑεηίίοσ εαηεπὶ ἔπ|556. ΟρΙπδηΐ, δίαπε 

Αδοϊΐοαγηῃ {Π|᾿4τῇ ρεῦ ροεΐβϑβ 1, Ἔϑρίβοοβ 1ΠΠπϑέγεπι [οΐδπ,. 
Ηδρεῖ δηϊπὶ ΟΠ ΠΊΪΠΟΙΕΠ ΟἸΠῚ 4115 παορϑϑι ΠῚ Π ΠῚ, 

ῬΓΔΕϑεγ ΠῚ οαπὶ Αὐοβδαάϊοα δος Ουρια. [{π|π|Ὸὸ ἄς ἢδς 

τε {Ππ4 δἰῆυπηαγε δι151ΠῈ|, ΠῸ5 εῸ ΠΊ6]11π5 ᾿ησπατη ΗἩογης- 

τσατη σορσηϊίαπὶ ἤαθοῖα 4ὸ ΓΠΔΡΏΔΠῚ Ὀαίζεπη Εἴτ|5 

ἰσῃοίβπιὶ 6556 ργοπέεηγισ ( εἰεγα πη 5' σοῃοεάεηδιγη 

εϑί, αιοά ρ]εγίααα ἤοάΐε σοποδάπηΐ, Η ΟΠΊΕΓΙ σαγγηίηδ 

Ποη Ιοηΐςα Ργίπλιπη σϑηΐαῖβ 6556, 564 6χ δπίίααα Δ οῆδεο- 

ταΓη α΄] εςοΐο ἃ γμαρϑοῦϊβ Γοηΐθι5 ἰταάποία, αα14 δα πο5 

ἀε Ἡοπιεο εὐεηάο Τορτίδηΐεβὺ ΜΧΝΙΧ ρῥτοάεϑδί ἘΠΔΠῚ 

᾿πέεύαπι Αδο στη Γεροπεζε, σεΐθγα ρΥοΟρε οπηηΐᾳ Τοηΐσα 

Ε556 ραίΐίΐ:. Αὐΐ ἰρίίαγ αἰϊαἸδοΐιπ ορογέες ππίνειβα πῇ 
τεαἀϊπίεστατε---ἰ ΄υοά Οριι5 εϑϑεΐ ΠΟοϑίγΙ5 νΊΓΠΡ 115 ΠΊΔ[115 

- δαΐ ϑἰοαξ ἐγδατδπ) δοσερίπηιβ γείίηεσα δίς Ἡ ΠΟΤῚ 

τεχίαπη ΠαΡεδίπλιι5 5101 σοηδίδηΐζεπ, πο ῬΌΓΡΌΓΕΙ5 α18- 

ἰεοΐογιιπ ρθη νατῖπι. ἨδΔΌΕΡίπηι5 ἀεηΐηιε 5ἱ ἤθη 

ορεϊπηππγ---ιξ 4αϊ ἰρϑῖαβ. ροεΐδα τηϑπππΊὶ σοηεϊησεζγεί--- 

αἰϊαπηεη ἴη ορίϊπη15 ατϑεοῖβε βαθου 15 να]σδέμτη. 

1)6 δἀπηοίβίίοπεα οτεῖςα, 4π8π| ὈζΈν ΠῚ 6588 ορογίεθαί, 

Ῥαιςα βαπέ ἤος ἴοςο πιοπεηάδ. 
Ἐτοβοάϊαβ ἴῃ [{Ὀγῖ5 ἰγαάϊία ρα Ὡδσ]αχί πη ; 

ΧΙ 



ΡῬΡΕΛΔΈΒΆΑΤΙΘ 

ἰΐαηιια πεῆάια δοσεηίαπηι (46 ααῖριι5 δάἀδαηάα δυπὶ 

νεΐείιπηΊ σγαπηπηδίϊσοίιπη ΡΙδεσερία) πες βρί τι. πες 

νοσδὈι]οτιιπ αν 51 0η15 ΠΕ 46 ἱπίεγριυποίοη 5 γα τὶ οΠ τη 
Παρυΐηηι5. Οἴαδεβ αἰ18]165 δυηΐ κἀκεῖνος, κἀκεῖθι ἨὯς 
ΤΡ ητΡι15 αυ!άδηι 1 τῖ5 δα πηϊϑίπγιιϑ, οσαπὶ Α τ βίδυσῃιιβ 
καὶ κεῖνος, καὶ κεῖθι βεγνανεγίί. δ51ς τῷ ἐμῷ 5ϊἰπ|. (ῃοη τῷ 
᾿μῷ) 5ογ ρϑί πιὰ; υδγηνὶβ ἄς ἢΐ5 ἰογπλῖθ ἀπ 1 ἴαγὶ ροϑϑίξ. 

1)6 ἰοΐᾳ βιιρϑοιρίο, ἴῃ ποϑίγίβ Π τὶς. 8116 σοηδίαπίϊα 

Ῥοβίϊο, ΠΠΡγούιτη (Θϑεϊ πηοηΐα Π1Π1] οριι5 εαΐ βχϑογίεσα, 
Ι4δπὶ ρῥ᾽θεγασηηθα ἄς δυρηγεηϊϊ5 νεγθούιπ) ναϊεΐ, ἄς 

΄υΐϊθιι5 Ἰᾶτὶ ΑἸεχαπάσγιηογιπι δεΐδίε, αἰ εχ Αὐϑίαγομεῖς 

αἰβϑοίπγιιβ, σοηίγονεῖβθία εγαῖ. δὶ δυΐδετῃη 1115 γὰβϑ 1ῃ 

ἄυδίο 5ίαραΐ, ἢδιιά νεγίϑί πλ1]6 εὐ ϑοῦῖραθ Ὠοϑίγοβ 

Γ16]15 εὐἀοοίος ε585885ὲ. Νες πηΐποῦ εϑί 1η ομηηΐριι5 [εγα 

νεγθούιπὶ τε ρογθιι5. τπηοάίβαπε ἀπδιαῖίο. 5] δ] η} 

Ὀῖπδε εδηΐ ἰούπηδε, νεϊαξ ἔπεμπε εἰ ἔπεμψε, βασίλευε εἰ 

βασίλευσε, ἐξενάριζε εἰ ἐξενάριξε, πολεμίζων εἴ πολεμίξων, 

πεπίθωμεν εἴ πεπίθοιμεν, κάμητε εἴ κάμοιτε, μάχηται εἴ 

μάχοιτο, ὀλέσσῃ εἰ ὀλέσσαι, νοήσεις εἴ νοήσῃς, ὀτρύνω 

εἰ ὀτρυνέω, ἄνωγεν εἰ ἀνώγει,---αᾶῇιπὶ ἀἰἰ5οΓΙ Πληα Ὧδ 

δηίαυΐ αυϊάεπὶ ΓΠαρβοάὶ! τΐε σα] ϑηΐ,---Π1}}} Πα Ρεραηΐ 
ασϑεοι!! ΒυζΖϑαηίίηβ τεπηρογίρυ5. ἢδι} απο τα πὶ ἀδοθύ- 

Πεγεης. ἘὈΓΠΊΔΙΓΠΙΠῚ δαγιπὶ νεῖ απ ΟΙΠΠΟΓ εϑί ταίίο, 

4υδτιπὶ αἰΐεγα ᾿ησιιδε εγαΐς Ἡ οπηεγίσαε ργορτία, δἰίθγα 
Ατεοῖβ ἰγεαπεηΐαία : αὐ σαπέ ἐθέλωμι εἰ ἐθέλοιμι, τύχωμι 

εἴ τύχοιμι, θήῃης εἰ θείης, δαμήῃς εἰ δαμείης, ἴμεναι εἴ 

ἰέναι, πολεμιζέμεν εἰ πολεμίζειν, ἐλθέμεν εἴ ἐλθεῖν. Νες 

τηασὶ5 ἴδο!]6 οὐδὲ ἰηΐεσ ἔειπας εἰ ἔειπες, ἔτραπον εἴ ἔτρεπον, 

ὑπήνεικα εἰ ὑπήνεγκα εἰεςσίοπετη ίδσεσγαε. [Ι}ἢ ἀξοϊηδίϊοηα 
ΠΟΠΊΪΠππὶ εδάθπ εγε εϑί γαϊϊο ἱπηΐεσ στήθεσφι εἴ στή- 

θεσσι, Πηλέος εἰ Πηλέως, παλάμῃς εἴ παλάμαις. Μοῦσδᾶ- 

Ῥυϊα φυΐρι Ἰάετη νεὶ 5: π1}16 σαι ποδΐαγ σοπίαηα!ί 5ο]εηῖ : 
χΙν 



ΡΕΑΒΗΑΨΙΘ 

αἱ ἵκοντο εἴ ἵκανον, προσέφη εἴ μετέφη. ἴῃ ρίδεροβίτοη!- 

Ῥιι5 εἴ ραγίίσυ 5 βιιπηπηα δὶ σοηΐαβίο ; ρΎϑαβεγε πΊ ̓ηἴεΓ 
προτί (νεὶ ποτί) εἰ περί, παρά εἴ παραΐί, ὑπό εἰ ὑπαΐ, τε εἴ 

δέ, κε εἴ γε: Ρατγίίσυϊαε ῥα εἴ ἄρα 586 06 ἴῃ 4115 σοα!- 

οἶθιι5 δα πιρεηίαγ, ἴῃ 4115 οπγ5586. 

δες οπιηΐα ποΐδίι ϑδυηΐ αἰρηα 8[ ραϊδεορσζδαρῇϊδα 
βίπάεγε δίαιτα σοάϊοιπὶ (ὐδεοογιπὶ Ὠϊϑίογίαπὶ ἴδοεγε 

να 115, ΠΟΡ 5 νεΓῸ τιϑι1πὶ ΒΟ ΟΪ τι ΠΊ ΓΕΒ σΙ ΘηΕΡ 115 1π.Έ{1]|18. 

ΑἸτὰ ῥριϊο στανίογα ζαπηεη εἰ π5Π1061] βαηξ αὐ ἴπ ρῥΓ86- 
[αἰίοηε ροίϊιβ 418πὲῈ 1 'ρ50 ὀρεῦα ἰοσιπιὶ ἢ εδηΐ. 

1. 1)0.4115. πυπλοθτι5, 41 αἰ ες Ασα ῬΥΟΡ 5 

νιἀείαγ Πι1556, αἄεο οὐδὲ δριιά ΑἸεχδηάγηοβ ορϑοϊείαβ 

τῷ στατγητηδίϊςῖ5 δητ]οσΡ5. Ρἱαγα ] 5 Ἰοσο Ῥοβίϊζιβ 
ε556 νἱἀεγείιτ. ΟἿ ἐξ τὰ ασιαηιν!5 γαῖα Ατίβίαγοῃιβ 

1 ἀΠ]ςαβϑεῖ--- Πα Ρεραΐ εηΐτη τηαρὶβ ἱπίερτοβ (αἱ αἰ Χ1Πη15) 

[οηΐε5---ἰαπγεη ἰη ἰεχίμπηι νυ]σαΐατη τλαηανὶ Ζεηοάοΐζεα 

1114 ςσοηΐιϑῖο ποβίγοβαιβ 1 ΌὈτῸ5 ρύορε οτποῖΐοβ ἰηΐδοϊ, 
2. Ῥίο ἐβήσατο ἐδύσατο Ατίἰϑίατοῃιι5 ἐβήσετο ἐδύσετο 

Δι βοῦρϑῖε δξ βογ θαητιπΠΊ 6586, δὶ ρεῦ ἰΡγοβ 1Ισϑγαΐ, 
σεηϑα. Νοβ ὈΡΙ4π6 ἔογπιαπὶ δῆς ΓΑΓΙΟΓΕΠῚ βεύνδπΠΊι8. 

4. Οἰιοά δ( ἰογπιαβ μαχήσομαι μαχέσσομαι εαἴαιιε ἐμα- 
χησάμην ἐμαχεσσάμην αἰϊϊηεῖ, ἰΐα ρΡ᾽εγαπηαιε εὐἀϊζογεβ 

ἐσεγαηΐ εἴ δαΐ ησ δυΐ ἐσσ υρΊ4 6 Ροπεύεηῖ, ΝΟΌΙ5 σοπη- 

Ῥεγζαπιὶ εϑί ἐπΐζυτγιπὶ μαχήσομαι νοΐ μαχέομαι, ἀαοτίϑειΠη 
ἐμαχεσσάμην νεὶ ἐμαχεσάμην αριιἃ Ἡοπλεγαπι ἔπ1556. 

4. Ἑογπηδβ [6 ΠΊΡΟΥ5 ρΥ͂βεβεηῖί5 τιθεῖς μεθιεῖς ἀνιεῖς, 
ἱτηρετίεςι ἐτίθει μεθίεις μεθίει ἀνίεις ἀνίει οἴτη. ἀπδιταηπέεοτ 

δαπκϑίπηϑ, ΟἸ] πὶ σεγία τίθης ἐτίθη μεθίης μεθίη εἴς. 

βου Ρεραηίαγ, 5βεα απ δείδίε ἰωναβεῦς ἡγαΐδίϊο 5ῖνε 
σογγαρίίο ἱσποζαΐασ. [νεοϊοπαπὶ νυϊραίαπι τείηθγε 
ταΐια5 ογαΐ. 

5. Ῥτοὸ εἵαται εἵατο ἰοτπηα5 ΑΑτἰβίαγοῃεαβ ἤαται ἥατο 
Χν 



ΘΕ Ν ΑΥΡΤΟ 

ΤΕΡοποπαθβ 6856. ἀπχίμηιϑ: ΠαγΠῚ ΘηΙΠῚ εδάεπὶ εϑβί 

σοπάϊοϊο δίαιτα ἰούγηδε τεθνειώς. ὅ΄ῖς εἰίδηι ἧος τῆος 

σοηΐτα ΟΠη65 ἰοηίεβ ἱπ|π]1π|ι15: σαϑι1 εηϊπ νιἀδίαγ 

ἀεθεγὶ αὖ ἕως τέως, αιΔ6 νοοδθιΐα πηεῖτο ταρυσηϑηξα 

εχ Αἰεἰοογιπὶ 81 ἀεβαπιρία εἴαηΐ, ΠεηλΠ 6 ΠῚ ΟΟΥ- 

τεοϊούεηγ. ᾿νε ηθτηΐ. 

6. Τίπσυδς ἀταεοαε ἀδοδάσδπεῖβ εγαΐ ρτὸ βαρεγίδεϊνο 

σταάτι σοπηραζαίίνιιπη ΡΟηΕΙΕ : τι φέρτερος ΡΥο φέρτατος 

(1 εϑτ δες: 
.7. Νοπηπηηιδη) [ηΐε οἱ αἱ εἰ ἰογπΊα5. νεϊαδβίϊογεβ 

τοί ταί βοτρίυγα Παοίπδί ; 51Π11}1 γατΙομα 1πέει ἀυἸσα]π1Π 

εἰ γεϊδείνατη (αἰ ἰηΐεγ ὅν εἰ τόν, οὗ εἰ τοῦ εἴς.), ἴαμα 
πε  ῬΙΟπογηϊηδ ὅ γε εἰ ὅδε. ὅ5Δ86ρ6 εἰΐαπι για] πὶ ὃ 

4111 σοα!ςεα5 μαρεηΐ, 4111 οπλϊπηΐ. ΠΔΔ5 1Π{65 νΊχ 5ΘΡεῦῈ 5 

ΤΙ γοσα τῇ Δ Χ1110 αἰ ΓΘ ΓΕ, 

ὃ, ἘοΙΠΊΔ ΠῚ τῶ, 41ιλ6 εχ γίίσιϊο παΐα εϑὲ πξ εχ οὗτος 

[ογπια. οὕτω, σοαϊςε5 ρἰθτίηαα ἰη τῷ πηπϊαΐαπι οβίεπάπηί. 

Νο5 τεξπεηδπὶ 6588. σεηβεγηιθ δίαια ᾿ηΐαυ ἸΙηριιδα 

ΔΏΓΙΑΙΙΟΓΙ5. γα 4185 ΠΠ ΠῚ ΘΓ ΔῊ. 

9. Δά ϑυπίαχίη ρέγτπεΐ αποά ρῥγο δαάϊεοϊν5. τα 165 

ϑαηΐ ἀντίος ἐναντίος πλησίος 5αερίιι5 Δανετθία ἀντίον εἴα. 

Δα πιρεδηΐατ. [τὰ ΠΕ αἰ ἱπέεγ Ἰεοϊίοηαβ ἀντίος εἰ ἀντίον 
βίτη. πιαχίγηδ Πιιοίιδίϊο εἰ εν: βϑίπγα σοάϊσιιπη διιοϊοτ 85 

511. 

1ο. Ρ]υταίεπη ρεπηθγίβ ὩδαΐΓ5 σαπῇ νεῦρο Ρ᾽αγα] 

586 ΡῈ σοηϊ πη σ᾽] αρια Η οπλδγιπὴ ἴδπὶ Ατϑίαγοπιιβ ποΐα- 

νεῖδί : σαΠι5 διισϊογ [811 [ἢ [411 τα ραιεηάππ) 6556 ἀπιχ!ῖ- 

ΠΊ115. 

11. Ῥτο ἰούπ)α ἥκω, 4τι6 Α(ζίςα εϑὲ, νὶχ ἀπθίαπη εϑί 

αυΐη ἵκω (νεῖ ἰοτγίβϑβϑε εἵκω) γε ροπεηάαπ 5ἱ 

12. [πίει σάος σόος σῶς αἰ 1115. εεξὲ ορίίο. Ἐοτπια 
Δης α15ϑίτηα σάος εἴαΐ, σγαμηπΊδίϊοῖ5 ἤθη ἱσποία. Αἵ 

ΧΥΪ 
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1ῃ ἰεχίμηι ποη 50] πὶ σάος σάον, 5ε4 εἰίδτη σάη σάα εἴς. 

τΤεροήεγε ραιΐο εβϑϑεῖ διάδοίιι5. ΕὈύπΊα δυΐεγη σόος 
Ε [ογπηβ σάος εἰ σῶς σοηϊαπηϊπαίίοηα απϑάδπη παΐδ εϑί, 

αἰ ὁρόω εχ ὁράω εἰ ὁρῶ. Ἐλὶ ἰσίίυγ πονίςοῖα, ει ἴδ τὴ 

δῃΐε δοίδίεπι ΑἸεχαηάσγίηδηι νυϊραίδ. 

12. Ῥαγεϊοιρίππι ἰδυῖα, ᾿ησιαα (γβεσβα πιοητ ΠΊΕ ΠῚ 

νες {1551 Ππλππ|, Α τιβίαγοῆο ἄπσε γεϑεαΐπγι5, ππὸ εχ- 

ςερίο ἴοσο (74. χν!ῖ. 5), υδὲ εἰδυῖα ᾿ἱγγερβεγαί, [ογπια 
50 1Πςεΐ ἃ ΤΠ 5ΟΠ]1η0 εἰδώς ΡῈ. ΔΠδ]ορσίδπΊ Ποΐδ. 

14. Τ᾿ ξξεγαγαπιὶ νσ σοηϊπποίϊίοηαπ ἰοϊογα πα πὶ 6558 

ἴῃ [οΥπη5 σοτη ρΟϑι{15 4114165 ϑηΐ πανσυδίῃ, ἀνστήσεσθαι, 

ἄνσχεο 5ἴτη. ΑαἹδίδγοῃιϊ ργϑεσερίαπ εὐαΐ. 

15. Νοιηξῃ Σκάμανδρος, 4αιοὐἱ Ἡοχηεγίοσα ἤθη εϑβί 

ἀΐςεσγε, πα} 1 ΥῚ τηείτο αρίδτιηΐ πη185 Πίεύδε Ἰαοΐαγα, 

υἱὐἱ Κάμανδρος ἐνεηϊγεί. 1)6 δος τῈ 8.15 εὐ ϑεηηεὶ 

ΤΩΟΠ1 1556. 

16. 1)ε Ἰεοί!οηΐδιι5 εχ ἰζδοίϑηηο πδίῖ5 δια οριιβ εϑῖ 

τησ]ία ῥγαείασι. (ΠῚ επίπη σοαίςα5 4111 οὐγουιπι 115 

ΘΈΠΕΓΙ5 ΡΙβηὶ ϑιηΐ, 4111 δαὶ δοσυγαίί5. βουίρι αὶ ἃ σοτ- 

τεςΐογα 4]141ὸ επχεηάδίϊ, ΠΟ Ρ᾽5. ρἰεγαπηαπα ἴῃ ρῥγοπιρέιι 

εϑί οὐἱμορσύαρῃίδπη δηϊ απ) ταϑίπεγα. [1)6 ἰογηηῖ5 

ααϊθυβάδηη ΠΟΠΠ151 1Π5ΟΥΓΙΡΕ ΟΠ αἰ κὶ]1ο σετεϊογεϑ δος 

Βτηι5 ; πὶ 46 θνήσκω εἰ θρῴσκω, τείσω ἔτεισα (ρίο τίσω 

ἔτισα), οἰκτίρω (ρζο οἰκτείρω). 

ΤΟΝ 
7)α ἰῷ α. ΜΟΜΙΙ 

ΧΥ [εῚ 



ΡΕΑΝΕΒΑΤΙΘΟ ΕΒΙΓΙΘΟΝΙΒ ΤΕ 

ΑΝΝΟ τ1ροῦ ρύοαπς ἢπΐυ5. Οραγβ. εὐϊτῖο αἰΐεία, δά 
αυδηι πὸ ποηηπ114 πῆς δαϊθοίπηι5 114 ἰοησα ρὶαζα πππο 
σοηροββίπημβ ΝΕ επίτῃ ἀδ πορίϑπγχεΐῖ Ἰοαυδγηῖ σοας 658 
Τ᾿ ΟΠ! θῆσθε ΔΠΠΟ 1012, ΒΔΓ Ώ565 ΔΠΏη15 ΤΟΙ1, 1012, 
1014 σππὶ Γ,υἰείίας Ὠοβριίῖο ἔΠπεηΐεβ μογηΐηππη Ὠπτηδ- 
Πἰϑϑίγχοσιπη ἀεσογεπγι5 βεά πο σοηία]τηι5, απὸ δὲ αἱ 
αὑτὰ απίεα (παϊΐεζο 1, εαῇ σοάϊοσιπῃ εἰ Τιοη! ΘΠ 51 ΠῚ 
εἰ Ῥαγϑιεηβδίπηι ποι απὶ ἀἘ 1556 πλ}115 ἤπηῸ {Γ65 ἰδηΐι ΠΊ 
Ῥαγίβίεηβεβ νίγτο 11 ἀοοΐο δἼοσερίοβ τείεγαπγιιβ. [1η 
Η!βραηΐατη δαΐεπη ΔΠΠῸ 1910 ρίοίβοι Μαίγιβηβεβ 
αἴαχιια Ἐπϑοογίαἰθηβεβ ἜΧΟΙ 5ϑΙ Πη15: εοάεπ δηη0 ἀἸΟΡῚ15 

ἩΟοΙ ΚΙ ἁγ σοῖς αἴ πΐεγασ ρεγπϑι (οσηεβ ἐς Τ,εἰσαβίθζ, 
ΔΏΠΟ 1918 ΕπΠοπεηβεπι, 1, ,εἰάδηβεπι, πο Ῥαδἰδί!ποβ 
βογαίαίιβ πὶ εἴ ἤος αυϊάεπῃ 4 1,οἸ44 εἰ ΠεΙάε! Ρεῦσα 
Βα πΊτη8, Πυιγηδηϊαΐε ἃ ὈΓ] οἰ πε σαυ15 ΟΧΟΏΙΔΠΩ Π115505. 

Ἐπίασηησης σοάϊοςε5 ΡΙῚ ΡΠ ῬῚΞ ἃ Τιεαῆο στησξδίιβ 
5, Ατΐαγο δαΐεπὶ 1 ιάννοἢ ἄερεο ἰεοίίοημαϑ σοα!οττη 

Ο Ῥατγεῖθ δἰεξεγιπ5, 1 ν1" ν. ὅϑύπὲ νεῖὸ οαϊθεβ 

απο Ὥξῖηο δείδιϊβ ποβίγαθβ νίἰἄεγίς: 1105 εχ Ηεγηΐο 
ὈΙαγασησιια ἐχϑορϑίπιιβ (ὐεΐεγι πὶ ΠηαχΙΠ}1ΠῚ Ὦιι5 

εὐϊιοηΐ5. ᾿πογεπηιεηΐϊαπὶ ἃ 1 τῖ5. ραργυίδοςειβ ργονεηϊτΐ, 
ΠποῦαΠ 5εσαβ ρᾶεπα 1 ἱτηΠΊΘΉ511ΠῚ ἢἰ5. Δηη15 οἵαν. 
Ηο5 ρίο τιοάμπϊ]ο ἤπ1π5 {00 }}1 αγοαϑϑινίπγιβ. Ι͂Ὼη ππη|- 
νΘΥΒῸΠῚ 6186 σοηραβϑίπη5 δα εὐϊοπετλ 446 ἀπά ππὶ 

ΡῬαγϑαΐαγ τηδίογεπ σοηϊθοΐα δηξ: 1 ἤδοσς ΓΙ ηοΓΕ ρϑιοᾶ 

ἰαηΐαπι δα εγεημάα εγαηῖ, Μοπεπάιβ ἰριίαγ Ἰεςοίοῦ ἢϊς 
56 ἰεοίΓοπ πὶ ἰεϑεϊαπηηπ6 αἱ εἐχϑίαπε ραγίεπι ἰδ πέιπὶ 
ἰπταεσῖ. Δ οΪΈΡατηι5 βαη6 οὰπὶ ἤαης εὐϊοηςπὶ ράγαγε- 
Γ015. ΠλυΪΐα τηϊπίαγὶ : 4ποά πα ἤεγεῖ νείαϊξ εἴ διισξαπη 
σπαγίαγαπῃ ῥγείίαγῃ εἰ ορεζϑιιπι πηεῦσεβ. ἰριτυγ ποη- 
0114 αιδεὲ ποναηάα δϑβεηΐ τε] ]ΐπγι5., 1)6 τγαίοης 

αὐΐεπη 488 1 ΗἩ οπλείο εἄεηάο τι5] βιιπηι5 αϊσξατη εϑὲ ἴῃ 
Ριδείαϊίοης εὐἀϊίοηΐϊ Οάγοβαδεα δἰ οί. 

ΤΌΝ ἊΝ 
7λαϑανηα γορϑο Π7μἰο α. ΜΟΜΧΙΆ. 
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ΠΟΚΑΜΜΑΤΙΓΟΙ ΑΝΤΙΟΝῚ 

Απίπὶ 

ΑΡΟΪ]. Ὥγυϑε. 

ΑΡΟΙ]. Ἰεχ 

ΑΡΟΙ]. ἈΠποά 

Ατ 

Ατ]βίορἢ. 

. ΞΞ ΑΕ οἢπ5 (ΟΙορ ΠΟ Ϊ15 

ΞΞ Αρο]]οηῖ5 Τγβοο 5 
. ΞΞ Αρο]]οη! Θορϊβίδα Ἰεχίοοη 

. ΞΞ Αροϊ]οηῖα5 Ἀμοάϊα5 

. Ξε Ατ᾽βίδσομιιβ ϑδιηοίῆγαχ 

Ξε- Ατὐἱβίορῃαηδβ ΒυΖϑηῖ 5 
1) 6 πη. [χοῇ ξξ ᾿) πιϑίσ5 [χῖοῃ 

Π)14 

1)1οη. ϑογί. 

. ΞξΞ θιάγπιιβ (μα ςεηΐοσι5 
ΠΙοηγ 5115 ΘΟ το ΥϑοΠΙΟΩ 

Τϑοη. 514. τξξ, ]οηγϑῖ5 ΘΙ ΟΠΪ15 

1 1οη. ΤΉτ. τε )οηγϑιι5 ΤὭγαχ 

ΕἘΠππ5ῖ. Ξε Ἐπδίδιίῃιαβ 

Ἡ ἢ. ΞΞ-Ξ ΗἨεγοαϊδηῖϑ ΔΙεχαηάσιπιβ 

ΝΙΊς. ΞξξΞ ΝΙΟΔΠΟΥ ΑἸοχαη τι ημ5 

Ῥίο]. Αβς. ξξ. Ριοϊθπηδθιιβ Αβεδ] οηϊίθϑ 

Ῥίο]. Ριπά. Ξξξ.᾽ Ρίοϊθυλαθιβ Ριπάδσιοῃ, Οτοδηᾶβδ ἔ. 

ΚΉι. τξΞ ΒΗϊδηυβ (τθίθῃβιβ 

ΘίεΡΗ. ΒγΖ. ΞξξΞ-, ϑίβρῃαπιβ Βυζαῃίιιβ 

Ζεηῃ. -Ξ- Ζεποάοίι5 ΕΡἢμεϑὶαβ 

ΕΠΙΤΙΟΝΕῈΡ ΑΝΤΙΟΝΔΑΕ 

ΑΥΡΟΙ͂. Ξε εα. 

(Πϊὰ -ϑ εά. 

(ΘτΕῚ" Ξ-- εἰ: 

ΡΕ ΞΞ πα: 

Μ8855. ΞΞ εα. 

5Ι2ΟΡ. ΞξΞ εα. 

Ατρῖνα (ἡ ̓ Δργολική) 
(Πϊδ (ἡ Χία) 

Οτείεῃβ15 (ἡ Κρητικη) 

Ουρτία (ἡ Κυπρία) 

Μαββηθη515 (ἡ Μασσαλιωτική) 
ΘΙΏΟΡΘΏ515 (ἡ Σινωπικὴ) 

ΧΙΧ 



ΞΙΟΘΙΑ 

(ΓΟΌΙΓΕ5 

Α -- Νεμείιβ 454 5.Χ (Ε 336-635, Ρ 277-577, Ὁ 126-326, ῶ 405--504, 

ΒΌΡΡΙ νι τηδῃ. 5. χν) 

Απρ. ΞξΞ-, Αηρε]ϊσαβ 122 ((. 1. 2) 5. ΧΙ Π--χὶν 
Β -- Νεπείιβ 453 5. Χχὶ 

Βηυ Ξε Μυ5. Βη. Εφσεγίοῃ 267 5. χΙ--Χὶ! σοηΐ. Χ 191-236 
Βηλ ΞΞ Μυ5. Βτῖι. ΚἸηρ᾽5 16 ἃ. 1431: 

Βηγ8 -Ξ-ἴ Μυ5. Βτιῖ. Ἡ δυῖεν 1675 8. 1501 Ἑσοηΐί. Α ποη φοϊ δίας 
Βηγΐ -Ξ- Μιυ5. Βτιῖ. ΗδΙῖοΥ 1771 8. χν ςοηΐ. Α-ὦ 719 

Βηη Ξ-- Μι85. Βτιῖ, Ἡ Ατ]εΥ δόοο 8. 1466 

Βιηδ τ Μι5. Βηι. ΗΔ ΙΙΕΥ 5601 5. χν 

Βηηῖἷ -Ξ- Μυ5. Βτιί. Η δον 5672 5. Χν σοῃΐ. Α-Β 9, Β 490-594, Γ 123-Δ 246 
Βπνὅ ξξ Μιυ5. Βτιι. Ἡ Δ ΙοΥ 5693 5. χν 

Βπγ ΞΞ «α4. Μ395. 8232 5. Χν]] (9) σοηΐ. Α 1--337 ποηῃ ΤΟΙ] δέι5 

ΓΟ -Ξ 1 ,ΔυτεηςαηῈ5 32. 3 5. ΧΙ - ΧΙ 
(αἷ ΞΞ ςο]]. (ογροσὶβ (σιβῖὶ (αηΐ. δὲ 5. χν 

 1ὖ.- 90}1: Ππτῖπ ΘΠηϊ: 5 ἐν 
(δ ΞξΞ 16]. Αςδά. (επί, 1290 ΕἾ ἰν 47 5. χν- χνὶ σοηΐ. Υ, Χ 

1) -- Τιϑυγθηςϑη15 32. 15 5. ΣΧ (Α-Δ, Θ 390-525, Ν οὐ-τόο, Ρ 359- 

Σ 192, Σ 326-393, Σ 593-17 38, Ψ ὅ52-7ιο, Ψ᾿ δ54-ῷ δὃ5, Ω 219- 
348, Ὡ 754-804 ΞρΡΡΙ]ενεσιηΐ Τ8 115 τσ ἸΟ165) 

ἘΠῚ Ξ-- Ἐἰβοου θη 515 83 Σ 11 7 5. χν 

Ἐ2 --- Ἐβοογι ]θη515 213 Φᾧ ἃ 19 ἃ. 1309 

Ε" -- Ἐβοοσίδίβηβϑίβ 201 Υ 1 5. χὶ σοηΐ. Α--Ὦ 717 (Α 1-201 ΞΈΡΡ]. πλδῃ. 
τες.) 

ἘΞ -- Τἰβοουϊδίθηϑίβ δοο 1 12 5. χὶ 

Εἰ -Ξ Εϊοηθηβὶβ 130 (Β]. 4. 12) 5. Χὶὶ σοῃΐ. Α- 84 

6(ε -- (δῃδνεηβί85 44 5. ΧἹ! εα. ΝΝΊςΠΟΙΘ, 2.45 σοοίζος ρεογϑυοῖϑος τὅοι 

Εἰ ΞξΞ (τυρίοζεσγαίθῃβιβ Ζ α Χχχὶν 5. χὶν σοηΐ. 1 6ο4-Μ' 179, Μ442-Ν 21, 

Ν κοο-Φᾧ 5384, Χ- Ὁ (Φ 1--384, Χ--ῷ 5ΞῈΡΡΪ. πηϑῇ. δ] [6 γα) 
ΗΪ -Ξ- ἩοΙΚΗδτηΐϊςσιβ 263 5. χν 
Η -- ΗοἸ διηῖςι5 264 5. χῖν σοηΐ. Α- Μ 

1,1} - ΤΠ υσαηςθηι5 31. καὶ 5. χῖν -χν σοηΐ. Α-Β 493 

1,52 --Ἦ Τυτοη Δ )05 32.1 5. Χν 
1,3 -- Τιδυγθη 8 η015 32. 4 5. ΧΥ 
1... τ Τιϑυσγθπ Δ 115 32. αὶ 5. χὶν 
1, -- Ταυτεπίδηιβ 32. 6 ἃ. 146ς 

ΧΧ 



- ΓΕ ΊΕΝ 

1,5 --  [δυτθηιδηιϊ5 32. ὃ 5. ΧΙ]]--χῖν σοηΐ. Α-ῷ 759 
1,7, - ᾿Αυγδη 8 η.5 32. ΤΟ 5. ΧΥν 

1.5 - ΤΟ ΤΘΠΙ8Π115 32. ΕΓ 5. ΧΙ] 

19 - [Δυγαπεῖδηι5 232. 18 ἃ. 1452 

110 -Ξ ΠΤ  ασθ 8115 32. 22 ἃ. 1450 
1,11 - ἡ ̓ἉΑυσθ Δ ΠῈ5 32. 25 5. ΧΝῚ σοηΐ. Α-Η 
ΠῚ ΞΘ Ὶ ΑΥΤΟ ΤΠ Ι5 Π115.32. 27 ἃ. 1220 

1,,5 -ῷ Πιδυσθητδηι5 32. 28 5. χνυ- χνὶ σοηΐ. Α,Β 

1,.4 -Ξἡ ̓ Δυτεη Δ )05 32. 31 5. χὶν σοηΐ. Α-Ξ αὶ 
1,1} --ἥ ,μΔυταη(Δη115 32. 38 5. χὶν σοηΐ. Α-ῷ 523 
1,19 - Τιαυγθη 15. 32. 47 5. ΧΙ] 

1,17 -ῷ Τιδυτθηϊ 15 ΟἹ 5ῈΡ. 1 5. ΧΙ Π-χὶν 

1,,5 - ΤΑ γε 8 )115 ΟἹ 500. 2 5. Χ1Π σοηΐ. Δ- 144 

1,,5 -Ξ Τιδυτεηςδηι5 φογῖυ. σοῤῥ7. 48 5. χὶν 

1,292 - ΤΙ δυτεηςδηι5 εο7ι. 5077. 139 8. 1201 
Ι,ε' τῷὸ 1,εἸ ἄβηϑι5 οβ55. σύδες. 64 85. χν σοηί. Α- 17 

1,65 Ξε [δἰάξηβὶβ 22 χν] 33 Η 5. χὶν σοῃΐ. Θ 435-Ν 134, οἵ. ΟἿ 
ΤΡ Ξε ΤἸρϑιθῃϑ15 32 (ο] πῇ 1275) 55. χὶν εἰ χν 

ΜΙ -- Αὐηθτοβίδηιβ 74 (Α 1δὲ 510.) 5. ΧΠῚ ἐχοιϊάοσαης Ξ 289-Π 305 
ΜῈ -- Απρτοβίδητϑ 89 (Β 39 50.) 5. Χνὶ σοηΐ. Α-Β 493, Γ΄ 1-431 

Μϑϑ - Απλρτοβίβημβ 152 (Β 150 580ρ.) 5. Χν--Χνὶ σοηΐ, ἃ ποη ΠΟ] ]δξι5 

ΜΈ -- Απηρτοβίδημιϑ 2δὲ (Ε 35 58.) 5. χν 

Μϑ -- Ατηρτοβίδηιϊϑ 355 (ΕἾ ἼΟῚ 58.) 5. χη σοηΐ. Α 574-Ψ ὃοκ 

Ξ- ΑἸ τοβίδηϊιβ 441 (Η 77 510Ρ.) 5. χν : Ἔχοιάδσυηξ Ρ 131- 238, 
Ψ 23ο-ῷ 

Ξξ Ατηρ τοβίθηιβ 450 (1 4 510.) 4. 1276 

Μϑ -- Ατηρτοβίδπιβ 463 (1 κὃ 58ρ.) 5. χὶν 
Μϑ -- ΑἸηρτοβίδηιϊϑ 1057 (1 οὗ 1π{.) 5. χν-χνὶ σοηΐ. Α 59ο2-ὦ 

Μ|9 -- Αμηρτοβίδημβ 486 (1, 73 50.) 5. ΧΙΠ]-χὶν ; ΟΠ βϑαβ δὶ σαί] Ορ 5 

Ὠδνιαπη, ἀεἰη ες ροϑί Ὡ δααϊί5 

ΜῈ τῷ Ατιρτοβίαπιβ 502 (1, 116 51.) 5. ΧΙ1--ΧΠΠ] 
Μ' --ἶ Απιρτοβίδηαβ 532 (Μ 86 5Ξ0ρ.) 5. χν 
ΜῈ -- Απηρτοβίδηϊβ Οἱ 5 (Εἰ 56 τη.) 5. χν 
ΜῈ -- Απιργοβίδηιϊμϑβ 1046 (1 30 1η.} : 8ἃ. 1569 ςοῃΐ. Α, ποῦ ΠΟ] δ 5 
ΜΙ -- Απρτοβίδημβ 426 (Η 22 51.) 5. χν οοπί. Α- ΤΠ πο σοἸΪδίτι5 

Μ' -- Απιργοβίδηιβ 57γ6 (Ν 275 50ρ.) 5. χνὶ σοπί. ἃ πο ςο]Ἰδίιι5 
ΜΠ Ατηρτοβίδηυβ 725 (Κ ττς 58.) 5. χνὶ σοηΐ. Β 1-493 πο ΠΟ] δία 5 

Με -- Μαίγ.εβὶβ ΒΙ0]. Ναί. 4555 (τ8 [τἱατί.) 5. χν σοηΐ. Α 138-02 
ΧΧῚ 



ΘΙΘΟΙΙΑ 

Με -- Μϑιυτεηϑῖς ΒΙ0]. Νιαῖ. 456ο (23 [τδτἰ.} 5. χν 
Με -- Μειγίθηβιβ ΒΡ]. Ν δι. 4841 (96 [τ]ατί.) ἃ. 1488 

Με -ξῷ 101. Μοῃι5 (δβίμδιβ 5. 94 5. ΧΠΠ σοηΐ, Α-Ψ 782 (Λ-Τ' 219 50Ρ- 
Ῥίενῖ πιδηϊ5 Τοτῖ. 5. χὶν) 

Μοὶ -- Ἐξβίβηβίβ 123 (111. Ὁ). 4) 5. χν 
Μοξ -Ξ-Ξ Ἐβίβηβὶβ 104 (11. Ὁ). 5) 5. χν οοηΐ. Α-Δ 455 

Μοιΐ ξξ Μομπδοθηβὶϑβ 111 5. ΧΥ͂ 

Μοηῦ -Ξ- Μομδοθηβὶβ 311 5. ΧΙ σαίβ]ορίιτη ΟΥ̓ 
Μοηῃὅ --Ἠ Μοῃμδςεηβὶβ 519 85. Χν ςοηΐ. Ν- 

Νἕ --Ἠ, Νεδροϊίδημυβ 111]. Ε.. 17 5. χη οοηΐ. Ν- 
ΝΞ --. Νεδροϊδημβ 11. Ἐπ 1 8. 1479 

Νὅ -- Νεδροϊιίδημϑ 11, Ἐ᾿, 2 5. Χν-Χνὶ σοηΐ. Β 494-ῆη. ΠΟ ΠΟΙ αἴα5 

ΝΈ--Ξ Ναεδρο ἴδηι 11, Ε΄. 3 5. χῖὶν σοῃΐ, ἃ 22--θὁ Φ ΟἸ1550 σδίδ]ορῸ (Δ 176- 

Πη., Τ' 282--2376 ΞΕΡΡΙενιῖ τ. 5. Χχυ) 

Οἷ -- Βασοςοίδημϑβ 96 5. χἷὶν σοῃΐ. Α 1-120 
ΟΞ -- Βατοςοίΐδηιιβ 203 5. ΧΥ͂ 
Οϑ ΞΞ [δ αϊδηι5 41 5. χὶν οοηΐ. Β 536-ῶ2 

Οὐ -Ξ 1 ,απἀϊδηι5 54 5. Χν σοηΐ. Α-Β 493 

Οϑ -- ςοά. τηΐδ5ςΕ]], 2ο7 (Ααςὶ. Τ᾿ 2. 7) 5. ΧΙΪ ΟΠ σδίδὶοσιπιὶ (Α 1-281 
ΒῈΡΡ]. πη. 5466. χῖν--χν, σϑίδ! ΟΡΊΙΠῚ ΓΤ. 5866. χν) 

Οὗ -- (δηοηϊοίδηιϊβ 43 5. χν-χνὶ σοηΐ. Α-Κὶ 2ός 
ΟἿ -- (δηῃομῃιοϊδηι5 66 5. χν-Χνὶ σοηΐ. Α 383, Ε 489, Ε Ὁδ2-δ74, Ζ Τῶι 

Ν 270, Ξ 238-Π 483 (Π 40-483 5Ξ0ΡΡΙ. τὴ. 5866. Χν!) 

Οϑ ΞξΞ Ὀ1Ό]. (ο]1. Νον. Οχοῃ. 298 5. ΧΙ] 

Ο9 -Ξ- Ὀ1Ρ]. “011. (ούροσῖβ ( τιδεὶ Οχοηΐδα 5. χν σοηΐ, Δ-ΠΊ 140᾽ 

ΡΙῚ --Ραχίϑιεηϑὶβ ιὃος 5. χν σοῃίῃ 1,688 
ΡΞ -- Ῥαγιβίθηϑββ 2680 5. χν 
Ῥ8 -- ΡΥ ΒΙ 515 261 5. ΧΙ 

ΡῬέ -- -Ῥδιίϑιθηϑῖβ 2682 5. χν 
Ρδ -- Ῥδυίϑιθηβ15 2633 5. χὶν 

Ρό -- Ῥατίβίεηϑὶβ 2684 5. χἷὶν (Α 1-583 500]. τι. 58ες. χυ) 
ΡΤ -- ῬδιΙβίθηβ15 Ζόδςε 5. χνὶ 
ΡΒ -- Ῥαδχγίϑβιθηβιβ 26δ6 5. χνὶ σοηΐ. Α-Μ 272 

ΡΒ -- Ῥαγιβίεμϑιβ 2687 5. χν ςοηΐῖ. Α- ἢ 294 
ΡΙῸ-- Ῥατγϑἰθηϑῖ5 2697 5. χὶ! σοπΐ, Α- Μ 
ΡΙ -- ῬΑΙΙΞΙ 515 2766 5. χῖν σοπίμ 6 δῇ 

1 σης οοάϊΐςεπι ὈΙΒ]Ιοἴπεςαε ς0]]. Οοσρ. Ὁ σίβεὶ παρεῦ ἀοπανὶξ ν. εἰ. Ε, ῬἘ, 
δναγσϑῃ. 

ΧΧΙΙ 



ΞΘ. ΘΕ ΙΕ Αὺ 

Ῥ1ξ -- Ῥαγβίθη 515 2767 5. χὶν σοηΐ. ἃ 119-2 673 σοπία Το αΐ 
ΡΙ5 -- ῬαΥϑΙ 515 276 5. ΧΙ 

ΡΙῈ-- ῬαΓΙΒΙ 515 2830 8. Χνΐ σοηΐ. Δ 1-33 

ΡΙ5 -  ῬΑΓΙ ΒΘ η515 2804 5. ΧΙ 

ΡΙδ - Ῥαγίβί θη 515 ΒΌΡΡ]. βύδες. 144 5. Χν 

Ρ᾽ -- Ῥαγβιεηβῖ5 ΒῸΡΡ]. στδθς, 497 5. ΧΙ Ἐχοιἀθαηΐ Α 1-214, 366-587, 

Β 494-877, Τ' 300-457, Δ 755-8ὃο1, Ν 68-144, Ν᾿ 3ο8-Ξ 111, 
Ξ 266-Ὸ 243, Ο 414-Π 318, Π κ66-Ρ 26ξς, Ρ 535:ο-Δῷ 187, Χ 470ο- 

Ψ 25; σδίδ οσαπι τα ροϑα 864] Πηεπὶ εδάεμ τηδῃ. 

Ρ᾽8 --- Ῥαγίβι θη 515 ΒῈΡΡΙ. σύβϑες. δοδ 5, χνΐ σοηΐ. -Δ, ἀειπάς Α- 465 

ΠΟ ΠΟ] δίτι5 

Ρ᾽9 -- Ῥασὶβ 515 ΒΌΡΡΪ. ρτδες. 656 5. χν ςοηΐ. Β 158-Ὲ 

ΡΞ -- ῬαγβΙ 515 ΞΌΡΡΙ. σύβες. 679 5. χὶ! σοηΐ. ἃ 486--530, Β 13ὅτ-1οο 

ΡΞ -- Ῥαγίβθη515 ΒΌΡΡ]. ΡΊδεο. οο 5 5. χν--χνὶ 
Ῥ2 -- ῬαΑΣΊ5Ι ΘΠ 515 ΒΌΡΡ]. στδες. 1247 5. χνὶ σοηΐ. ἃ 

ΡῚ -- Ῥ5ΤΙΠ 515 ΠῊ 11. 27 5. χν 

Ρα]ΐ τὸ Ῥαϊδίϊμιι5 40 5. χὶν σοῃΐ. ριδείεσ. Α-Ὡ ᾿ῃΐθρτοβ εἰ (δίδοσιη ΠῚ. 
5866. ΧΡ βοσίρίατη 

Ῥ]2 -- Ῥαϊδίϊηι 15 222 5. ΧχιΠ-χὶν σοηΐ. Α 38- ότι ἀειηήθ Α-τ-λ 

Ῥ' -- ςοἕ. Απιρτοβ. τοῖο (Ε. 205 ἴῃ.) 5. ν σοηΐ. Α 1-ἰ3, 6δ-77, 178-00, 

283-0, 320-32, 345-69, 436-52, το9-2:, δοό-τι; Β 117--22: 

311-23, 387γ-ο9, 827-40 ; Δ το3-ἰό ; ἘἙ 1-25, 407-19, 
422-32, 634-57, 765-δι, δ48-66; Ζ 207-25, 282--301, 407, 
418-32; Η 445-58; Θ 25,6, 233-43, 245-53) 511-21 ; 111-25; 
Κ τόδ--75, 204-18, 55γ-6δ; Λ 562-71, 5ογ-ότι; ΜΊ-25, 130- 

50, 226-30, 425-37; Ξ 414-33; Ο 378-07, 6γ71-ὃς ; Π200-25, 
758-72, 783,4: Ρ4-25, δὅδ-1οΟ6; ᾧ 202-13, 393-409 ; Χ 4-25; 
Ψ τορ-24, γός-γὃ ; Ὡ 244-53, 3290-ἅ41. ((. Παίζξ “»" αρϑεόγΖα 

ΑἸ] 1475.51772, Ο1472 21.1227215 . .. δαἴ22216 Αηρείο 7αΐο Μεάϊο- 

δὶ ΜΌΟΟΟΧΙΧ “ΤΠ ῖ67γ21 ΖΖακ15 ίοζας γγαρηιοηζα “4 ψιὀγοσζαζια 
2ΠοξοΐγἼεο φηϊέα σέγα ἀοοίογηε7,1 “1712. 77. (ογέαιξ οΖ “1 εἦ. ΚαΐΖ 
Μεάϊοϊδηϊ τ9οῸ5 

Ῥ᾽ -- Ῥαρ. Βοάϊεΐϊδηιβ Μ5. στ. οἶδβ8. ἃ. 1 (Ρ) 5. ἢ ρ. Γ, (Ὁ 1,βδΐ, 7ζαί, 
εα. 1, νο]. 11, Ρ. χν ; Ρείσιε, ᾿Ζατναγα, δέαληαι ἀπε “75,706, 

1880, ΡΡ. 24-.3. Ο(οηί. Α ποῦό,7 ; Β τ-ό, 45-0,) 111-15, 155--, 

20ο-", 223-.8ὃ, 245-52, 289-02, 331-54, 368-82, 390-404, 41ττ-- 
22, 432-.50, 454-70, 472-86, 488-οΟΙ, 494-510, 515-35; 538-ὅο, 
562-οῦ, όοτ--ὃ77, σοηΐα] 1 Ππ|Ὲ5 

ΧΧΙΙ 



ΞΙΕΟΙΙΑ 

Ῥ᾽ -- Ῥαρ. Μυ5. Βτῖι. 126 5. ἱν--ν Ρ. Ὁ. σοπΐ. ΒΊΟΙ--Δ 40 ομηϊ550 σδίβ]ορο. 
Γ. Κεηγου, Οὐἰασσίεαξζ ΤοχΣ γγοῦε Ῥαζγγτέ Ζη2 266 Δ γ2115} 
Π͵ημδειηῖ, τ8ο1 Π, 81 544. ; Ννέεββεῖν, 2} 2,167,82471:0 622 214 41712: 672 

“Ῥιεὀ[Ἴῥραΐζογιεγ: απ7 ἅεη71 (ὐεὖϊθ26 (67 ἄἰζοζέ7, ργΖεολΖεελε7, αίζᾶο- 
Φγαῤ΄ξζε, ΝτἸπάοῦοηδα, 1892 

Ῥ' --  Ῥαρ. Μι5. Βπί. 136 5. 11 Ρ. (, οοηΐ, Τ' 317-37, 345-72; Δ τ-28, 

56-ο, 74τ-0,) 111-30, 152-02, 108-201, 208-45, 256-93, 303-45, 
352--544. (, Ο͵]αςοίεσαί 7 6χ15, αἴ Βαρτα, ἔ. 93 566. 

Ὁ" -- Ῥαρ. ἀεῃδνεῃβὶβ 5. 1 δ. (, οοηΐ, ΔΛ γ8ὅ8-Μ 11. (ἐ. . Νίσοοϊε, 
βόυτ ἐδ λίοίορζο, 1804 Π,, τοῖ 544. 01ε15, δ ζζσηε, δεζίεδζο 
4127, .δεγ{22167) «4 ξαά., 1804, χὶχ Π΄., 3409 544. ; Μεηταδΐ, ,οΖΖφιεζιρο- 

ὀεγίοδίς (67) ὄαγε7. « ξαΐ., 1894 {{.γ7 τόρ 544ᾳ.; Γυᾶν]ςῃ, .226 

Το» ογυπίραζα, τδοὃ ἢ΄., 44 5644. 

Ῥ᾽ -- Ραρ. Μυ5. Βηϊΐ, 127 5. {1--ὶν Ρ. (, σοηΐ, ἘἙ 731-4, 815-18, 846-5ο ; 

Ζ 90-Ἰοο, 119-25 ; Σ1-22, 29-33, 777-02, 908-[21, 125-136,152-- 

161, 168-75, 227-30, 273-59) 279. ὃδ, 320-49, 359-71, 389-04, 
398-410, 412-25, 442-50, 455τό5, 467-77, 479-92, δο1-Ιδ, 
534-43, 563-75, 5γ8-617. ((, Οασείεαζ Ζεχές, α..5. Ρ. 98 

Ῥ᾽ -- (α) Ῥαρ. Η:Ρεἢ 21 οοηΐ. Θ 17-22, 24-32, 38-73, 180-4, 187-00 
(Ὁ) Ῥαρ. Ραϊδί. 1261 σοῃῖ. Θ 190-202 Ὁ 

(ὦ Ῥαδρ. Η:Ρεἢ 21 ςσοηΐ, Θ 2ο3-2οῦξ 

(4) Ῥαρ. Μα5. Βτιί. 6394 σοηΐ. Θ 216 8-210, 249--53 

(2) Ῥαρ. Η:ΡΕεΐΝ 21 σοηΐ. Θ 255 δ- 2εὃ 

5. 1 8. Γ, ((, σγεοῖρ ῬαΖΥΤΖΊ, δ᾽ .γΖες 77, ὧν 8. }. Ογοηγοῖζ γα «. .5. 

ΤΠ περί, 1897, Ρ. 4; Τό αξγζί, φαγί 1, τοοῦ, Ρ. 8ὃδ 566.; 

γεγο) 1] Ζολ,ε)ισεηΣ ατὲ5 67  Πεζαοἰὗεγ, 67 ΦαΞγΚ1 5 717» 1671σ 

Ψοῦ (ΠΟ. “4. Οεγλαγε, 1011, Ῥ. 11 564. 

δ -- Ῥαρ. 0} ]1η. 5. 11 ἃ. (,, σοηΐ. Δ 5σοΖ--37. (ἢ. ᾿ζηαάεζςο δοίζίς ΡαΐΖγ71, 

ΤΌ], 1801, Ρ. 13; 20. 4; Γπὐνίοῃ, .2216  ογηογωμέραία, 

1898, ΡΡ. 4-6 
Ῥ᾽ τῷ ςοά. Μαυ5. Βηῖϊϊ, δά. Μ55. 17210 (ο]. “5. 1.ἢ τηθπη Υ. 5. σοηΐ. 

Μ 273-471; Ν 133-265, 333-98, 465-530, 663- γ2δ, 797-837; 
Ξ 1-20, 156-419; Ο 158-223, 356-421, 491-557 Π 199-264, 
331-97, 664-731, γοδ-δό2 : Σ 93-358, 426-ο2; Τ' 136-268, 
335-424; Υ 1-172, 306-503 ; Φ 1-307, 465-611; Χ 1-113, 
181-78; Ψ 57-323, 457-580, 656-γδδ, δ56-ο7; Ὡ 1-20, 285- 
483. (Ε Σ᾽ γαρηπεηίς ο7 116 7Ἴζαα 977 ΤΠ ογ167 7702 κα ,ϑ'γγζΖζας 

2αϊέγιῤΨοεοέ φαϊίοα ὅν γε ζω: (ὩΚζόζο7ι, 77..4.., 1851 

ΧΧΙ͂Ν 



ΤΕ Α 

9: -- Ρτρ- Μ|τ|5. Βετιϊ.. 7325. 1. Ρ. (: οὐπὲ, Ν2-12; 28-.34; 38-ύ, 73-87, 

140-674, 740-72, γό9-7γ5; Ξ 120-293, 332-504, 358-522. (. 

Α. 5. Ηπηΐ, 7ομγηαΐ οΥ Τ  ϊοίοογν, ΚΧΝΊ. 25 546. 

ἢ... ΞΞ- ΒΡ" Δι Βη ΤῸ. 5: ἢ 58. (- (9) της 5 τ 218, 211-17. (ἐ 

, (αΐαζορηα 977 “4 ιεζεγιέ 77 αγιεδοζίῥές 1721 ἐλε Δγίζίεζ 771εδεζέ, 

2αγέ1, Ογεθά, τ881, ΡΡ. 1-6 

Ῥ'" -- (α) Ῥαρ. Βοάϊ]. Μ5. τσ. οἰαββ. Ὀ. 3 (Ρ) 
(ὁ) Ῥαρ. Ῥαϊαΐ. 1262--ι2έ6 
() ΒΕΡ᾿ ΕΠ εἶν 22 

5. Π1 ἃ. , σοηΐ. ᾧ 302-12, 370-430, 607-11; Χ 27--38, 4δ-ν, 75-- 

ΘΑ, Ὁ0Ξ113; 125. 322, 1530. 55, 107,8, 2752 628, 291, 510. 2. 

340-3, 3928-7, 419-26, 441-ὃδ, 458-65, 513; ΨΊ, δ5-ο6, 115-- 
41, 153-1, 178ὅ:-01, 105-252, 265-81. (ἢ. ατεηΐο]! δηα Ἡσηΐ, 

Ογεοῖ ἢαΖγ7Ζ, «'δοογεῖ «5 6γΖες, 1807, Ὁ. καὶ 5464. ; ΖΖόελ βαῤγτί. 

2αγέ 1, τοοῦ, Ὁ. 96 5Ξ44.; (εύπατγά, ζεγοχε7 {26 τέ7σε7:, τὶ 50.» 
ΙΟΙΙ, Ρ. 23 546. 

»'" -- Ραρ. Μι5. Βτῖϊ. 128 5. 1 ἃ. (. οοηΐ. Ψ 1-79, 402-633, 638-814, 

823-07; Ὡ 1-ὃ3, Ιοο-58, 164-243, 248-7γ4, 276-82, 337-41, 
344-51, 382-7, 402-79, 490-520, 536-48, 559-77, 596-611, 
631--57, 672--728, 737-44, 7γσ4-᾽0ωο. (ΓΕ Οἰαςείσαζ Ζεχίς τὶ 50Ρ., 

Ῥ. Ιοο; 7οτγ7αζ 97 Δ ζίοίοργ, 1893, ΧΧΙ, Ρ. 2906 5646. ; ,εαῇ, 

ΖΖαί, εα. 1, Ῥ. 17 544. 

Ῥ΄" -- Ραρ. Μα5. Βτίξ, 114 5. 11 Ρ. (. σοπί. ῶ 127-ὃο4. ((, (αζαίοσπ οὗ 

“ποζεγι 77αη:5.712225 1721 116 δ711}151} 77ηδειέηι, φαγί 1, Οὐγεσξ, 

Ρ.6 
Ὁ" -- Ῥαρ. Οχυγῆγῃςΐι.. 20 (νο]. 1, 1898) 5. 11 Ρ. (, σοπί. Β 730-828 

Ὁ ΞΞ Ῥᾷρ. Οχυσῆυηςῇ. 223 (νο]. 11, 1899) 5. Π| Ρ. (. σοηΐ. Ε 1-442, 

544-ὃδ, 701-95 

γ᾽ -- Ῥαρ. Δι᾽ δϑῃΐτη 5. 11 Ρ. (. σοηΐ. Θ 1:τ-όδ8. ((. Ε. 1. Θοοάξρεεᾶ, 
“4167 1ςα72 7οτγαζ οΥ Φλϊίοίοργ, 11, τϑρδ, τ. 5, Ρ. 347 5646.; 

Ολζεαρο 2.216Κ767») Φαξγ7ί, τροοῦδ, ἢ. ΝῚΙ 

Ῥ}᾽ -- Ῥαρ. Ἑαγὰπ) 4 5. 1 βδεὰ 11 ἃ. (. σοηί. Θ 332-6, 362-0ο. ((. 2 γ1)772 

Ζοτυ7ι5 αι ἐλε17 δαῤγτὶ ὧν δ. }. Ογεριγοίδ, “4. .δ. Δ7ηγέ αγια 

72). Ο. οραγίζ, τοοο, πα. ΙΝ 

αἴ 5ὰ8ρ., η Ν 

}-- ΡῬαρ. Βοάϊ]. Μ5. 6τ. εοἶδ55. 4. 20 (Ρ) 5. 1 5εὰ 11 ρ. Ὁ. ςοηΐ. Θ 64-75, 

οὄπιτό. (( Οτεηξεὶ!, 45 Αἰ εχαραάγίαγ Εγοΐς Ζγαρηγεο,έ, 

1806, ἢ. 2 

ΧΧΥν 



ΨῚ ΤΟΝ 

}" -- ΡῬαρ. Οχυγῆγηςοῃ. 445 (νοὶ. 111) 5. 11-|}} Ρ. (, σοηΐ. Ζ 128, 134-27, 

148, 173-94; 199, 445-ἢη. 
Ῥ}" -- Ῥᾳρ. Οχυγῆνηςῃ. 446 (νο]. 111) 5. 11 Ρ. Γ. σοηΐ. Ν᾿ 58-09 

}"" -- Ῥᾳρ. Οχυσῆυῃςῃ. 447 (νο]. 111) 5. 11 Ρ. (.. σοηΐ. Ψ 81-0ὶῖ 
}"" -Ξ- ΡῬαρ. Οχυγῆγηῃςῃ. 544 (νοὶ. 11) 5. 111 Ρ. (. σοῃΐ. Δ 182-08 

Ῥ᾽ -- Ῥαρ. Οχυγβνῃςῃ. 550 (νοὶ. 111) 5. 11 Ρ. (, σοῃΐ. Δ δου-τό, 521-47, 

555-67; 572-602 

Ῥ}" -- Ῥαρ. Οχυσῆγηςῃ. 551 (νοι. 111) 5. 11 Ρ. (.. σοπηΐ. Ξ' 227-53, 256-3 

} -- Ῥαρ. ΟΧχγυγβγυηςη. 558 (νοὶ. 111) 5. 11--|11 ρ. Ο, σοηΐ. Χ 115-34, 143-60 

}" -- Ῥαρ. Οχυσβυηςῇ. 5όο (νο]. 111) 5. 11 Ρ. (.. σοηΐ, Ψ 775-85, 834-47 

}᾽ -- Ῥαρ. Οχυγῆγῃςῃ. 686 (νοὶ. ΙΝ) 5. 1 ἃ. (. σοπέ. Β 5ο-ϑ8 
}᾽ -- Ραρ. Οχυσγῃγηςῆ. 748 (νο]. 1Ν) 5. 111 Ρ. (. σοηΐ. Α τογ-τό 
}" -- Ῥαρ. ΟΧυσῆγης. 751 (νοὶ. [Ν) 5. ἢ ΠΡ. Γ. σοπί. Γ 30-ῇ 
Ῥ}" --ἰ  Ῥαρ. Οχυσγῆνῃςῃ. 753 (νο]. 1Ν) 5. 11-111 Ρ. (, σοῃῖ, Δ 364-08 

}᾽5 Ξ- Ῥαρ. Οχυσβγυηςῃ. 759 (νο]. ΓΝ) 5. 111 Ρ. Ὁ. σςοηΐ. Ε 662-82 
Ῥ}" -- Ῥαρ. Οχυτμγυηςοῆ. 762 (νο]. [Νὴ 5. 11 Ρ. (.. σοπί. Η 1--33 
Ῥ}ὅ --  Ῥαρ. Οχυγῃγηςῇ. 763 (νοὶ. 1) 5. 1 Ρ. Ὁ. οοπί. Η 68-134 
αἱ τι Ῥδρ. Οχυσῆγηςῇ. 769 (νοὶ. 1) 5. 11-:11 Ρ. Ο. σοπέ. Ν 308--17, 342--Ὁ7 

Ξ--- Ῥᾷρ. Τερίαηῃ. 1 (1902) 4 5. 11 ἃ. (. σοηΐϊ. Β 95-210 
})55 -- ΡῬαρ. Τερίυῃ. 11 (1907) 265 5. ᾿ἱ Ρ. (. σοηΐ, Β 339-46, 36ο-3, 507-- 

80, 595-604, 638--52 

}5) ΞΞ Ῥαρ. Τεδίυη. 11 (1907) 266 5. 1ϊ Ρ. (. σοηΐ. Δ 556-613 

Ρ}΄ -- Ῥαρ. ΗΙΡε ἢ 1 (1906) 19 5. 111 ἃ. (. σοηΐ. Β174-0, 204, 5, 621--3, 

673-09, 715-24, 794-δοο, 813-17, δ26-30 ; Τ' 277-ὃ5, 295--7, 
302-Ο0, 325-7,) 3378-3390, 351-71 

Ῥ' -- (α) Ῥαρ. Ἡ!ΡΕ. 1 (1906) 20 5. 111 ἃ. (. σοηΐ. Τ' 347-51, 354-60, 

383-94: Δ 19-22, 55-61, 67--72, δο--3, δ6-ΟΙ, 968-102 
(Ὁ) Ῥαρ. (σεῃΐεὶ! 11. 3 5. 111 ἃ. (. σοπί. Δ 109-13 
(ῶ Ῥαρ. ΗΕ. 1 (1906) 20 5. 111 ἃ. (. ςοηΐ. Δ 525--32, Ἐ 796--ὃ8ὃ03 

γ}' -Ξ Ῥᾷρ. Βείοιϊπθηβὶ5 7117-7119 8. 11 Ρ. (, σοηΐί. Δ 137-238. (ἢ 
.“εγάζγον Καὶ ἰασσϊ ξογίοχίς ζοζγαμδρερεῦε7ζ σ071 447 Οοτοζαζνε7ζεσαί- 
ζηε7ιρ᾽ 67 ἔσί. “ηδεο7ι σις δ 6γ1221, 1007, ν. 1, Ρ. 3 

Ὁ" -Ξ- Ῥαρ. Βεσο ηθηβῖ5 9783 5. 111--ἰὶν Ρ. (, σοῃΐ. Ρ 315-77. (ΓΕ 2 ἃ Ρ.4 

Ὁ --ἑῬαρ. Βεζοϊπθη515 9813 5. 11-:1} ἢ. (,, σοηΐϊ. Α 164-81. (Οἱ ἃ ἃ Ρ. 4 
γ. -- Ῥαρ. Βεγοϊῃβηβῖ5 9949 5. 1 ἃ. (.. σοηΐ, Ψ 718-32. ((. ἃ 2. ἢ. 4 

Ῥ" -- Ῥὰαρ. Βεσγοϊηεηβὶ5 10570 5. ν Ρ. Ὁ. σοηΐ. Κὶ 372-443. (ἐ ἃ. 2. Ρ. καὶ 

Ῥ΄ -- ἑῬαρ. Βεσγο πηθηβὶβ 46 5. 1 ἃ. (. οοηΐ. Ν 184-314, 317-41, 345-67. 

Γι, 4. 4. Ρ..5 
ΧΧΥῚ 



ΘΙΘΙΝΑ 

Ὅ“ -- Ῥαρ. Βεσοϊθη515 230 5. νὶ Ρ. Γ.. σοῃΐ. Ο 425-82, 539-648 : Ρὶ 1ο1- 

222 ; Ψ Δ00-"Ἴ1, 520-52. (ἢ Ζ. Ζ Ρ. Καὶ 
5 --  Ῥᾷρ. Βεγοϊηεηβι5 263 5. ἰν--ν Ρ. (. σοπί. Τ' 280-0, 315-22, 351-63, 

392-ῇὲ,. (ἐ Δ Δ ρΡ.6 
Ῥ5 -- ΤΑθυ]α Βετσο] πε ηβῖ5 7γεῦ. αἰ. “[ρ. «διαηηιῖ, 15830 5. ἵν Ρ. (. οοηΐ. 

το 2. ἐπ ὦ. ΖΡ. ὅ 
}" -- Ῥαρ. Βεσοηθηβϑῖὶβ 9774 8. ἱ Δ.(. σοηΐϊ. Σ σούό-όοδά. ((. ὦ. ὦ. 

ῬΡ. 18-20 

Ῥ"2 --  Ῥαρ. Αθεσζάοῃ. καὶ 5. (2) σοπί. 1 356-78, (ἢ ννιπβίεάε Ο 9. τ9ο7. 

259 
Ῥ᾽ -- Ῥαρ. Ἡϊεγοῃ, ΨΊΙ 5.1 ρ. Ὁ. σοπί. Α 484-94. (ἐ, Τυανὶςῃ, 

Ῥλεοίορις, τοο4. 473; Ἠείογσαςἢ!, 26. 1907. 102 

Ῥ" -- ΡῬᾳρ. ΕἸοτεηΐ, τοῦ 5. 111 ρ. Γ᾿. σοῃῖ. ἃ 370-405, 428-76. (ἴ, ΡαρΎήγὲ 

Ογεοο- ἘΡΊ222 φηεὀῥίζεαξξ ἀαΐζα Ὁ, Αἀξεοαάδσηηζα εἴ 2.271. 62 σοΐίο ἦα 

4]1]7}.62202716 ΩΣ 1). (ογιῤαγείζ 6 (Οὐ. Ἰγι2οἼ2, τοοϑ, νο]. 11 
Ὁ -- Ῥαρ. ΕἸοτγεηΐῖ. τοῦ 5. 11 Ρ. (. σοηΐ. Θ ὅ2---", τος -14. (ἢ ἃ ἃ 

Ρ' --  Ῥαρ. Ἀγ]δηάβ 43 5. 11 Ρ. (.. σοπί. 121-284. ((, (μξαίοριεο οὔ {ἦέ 
Ογοοβ αΖγγέ 9 {:ε 7οἦη γδαγας 7.16γα7}) ὧν «Α΄. 5, “Ππρι, 

ΙΟΙΙ 
Ὁ" -- Ῥαρ. Ἀγ]δηάβ 47 5. 1 Ρ. (. σοηΐ. Ε ζιό-τόο. (ἢ ὁ ἃ 
58 -- Ῥαρ. Ἀγδηάβ 48 5. ὯΙ Ρ. ς. ςοηΐ. Ε 648-χιι. ([. ἃ ἃ 
9 -- ΡᾺρ. Ἀγ]δηῃᾶβ 40 5. 11 ἃ. (,, οοηΐ. Π 484-9. (ἵ 2. ἃ. 

}5 -- Ραρ. 1. ΡᾺ Μογρδῃ 5. {Π1ππὶν ῥ. Ὁ. σοῃηΐ. Δ 131-11 499. (Οἱ, “έα5- 

2αΞγζΨρ 7. 5. Ζ7ογραι, ψογὲ ζ7. σογι Τὴ ζαηνεοτυϊές- )7]οοζἼ,οηο 7 
“14 7)γ. Οεγλαγαῖ ἐαιέγιαγι7, (51151ἐγσαδεογίεδίς “675. ἔρί. 
2γετε55. Αἱ ξαΖ. ἐ47. Κϊ55. 1912) 

Ῥ6 ---ι Ῥαρ. Οχυσγῇυηςῇ. 538 (νο!]. 111) 5, 11 Ρ. (.. σοῃμῖ. Α 273-97, 318-42 
γ" -- ΡῬᾷρ. Οχυγῆυηςῆ. 545 (νοὶ. 111) 5. 11-11 Ρ. Ο, σοηξ. Δ 479-90 
γ᾽ --  Ῥαρ. Οχυγθυηςῇ. 546 (νο!]. 111) 5. 11 Ρ. (,, σοηΐ. Η 237-44, 264-73 
}5 -- ΡῬαρ. Οχυσῆυηςοῃ. 548 (νο]. 111) 5. 111 Ρ. Ο. σοπί. 1 235-301 
}" --ὀ Ῥαρ. Οχυγῆγῃςῇ. 549 (νο]. 111) 5. 11-11 Ρ. Ο, σοῃξ. Δ 39--52 
Ῥ -- Ῥαρ. Οχγγμυηςῇ. κ 53 (νο!. 111) 5. 111 Ρ. (.. σοῃΐ. Ὁ 97-117, 132-51 
Ῥ}-- ἑ Ῥαρ. Οχυγβυηςοῆ. 687 (νοὶ. 1) 5. 1 δ. (. οοῃΐ. ΓΤ τδ5-0, 207--τό 
γ} -- Ῥαρ. Οχυγῆγηῃςῇ. 750 (νοὶ. 1) 5. 111 Ρ. (. σοῃΐ. Β 57-73 

γ΄" -- Ῥαρ. Οχυσῆγῃςῃ. 752 (νοϊ. 1Ν) 5. 1 Ρ. (. σοπί. Δ 87-οὅ 
ῬΠ -- Ῥαρ. Οχγγῆγηςῇ. 754 (νοὶ. 1Ν)) 5. 1 Ρ. Ὁ. οοπί. Δ 532-ὁ 
ὅθ ΤῊΝ μι 7τ6 (νο!]. ἀμ, 111--ἰ|ν Ρ. (. σοηῃΐ. Ε 324--34; 379-90 

χχν! 



γ3 τές 

ΕΝ 

Ῥαρ. Οχυσῆνηςῃ. γ76ο (νο!. ΓΝ) 5. 1 Ρ. (,, σοηῃΐ, Ε 715-18, 720-9 

1 -- Ρᾳρ. Οχυσβυῃςῆ. 765 (νο]. ΓΔ) 5. 111 Ρ. (. σοῃί. 1 320-23 
Ῥ-- 

οἰ δὰ 

Ῥαρ. Οχυσῆγῃςῃ. γ6δ (νο!]. ΙΝ) 5. 111 Ρ. (. σοηί. Δ γ36-64 
Ῥαρ. Οχυσῆυηςῇ. 770 (νο]. τωι 5. 1] Ρ. Γ. ςοηί. Ν 372-- ̓  ΠΗ 13 

0 -- ἘΞ Βα Τερίαῃ. “θεν ΠῚ: "" 5. 11-:1] Ρ. τ ςοηΐ. Τ' πος τ 386-07 
Ρ΄ -- 

Ῥ" 

8 -- 

Ῥαρ. Βεζο ηθηβὶβ 7809 5. {Π|πὶν Ρ. (, σοηΐ. 1 277-88, 299-- 315 

(Οὐ γ6  Ἃ 

Ξε- Ῥᾷρ. Βεχγοϊηθηβὶβ 8440 5. 1 ρ. . ςοῃί. Εὶ ὅ9-δι, 84-093, 1Ο3. 

ΟἿ ὐο ὦ 

ῬαᾷρΡ. Βεγοιϊηθηβϑὶ5 οοὐδ 5. 1{1.π|ν ρΡ. (, ςοηΐ. Ο 383-900, 421-30. 

(Ὁ ὦ ὁ 
γ᾽ - Ῥαρ. Αδεγθοῃ: ὁ 5. (0) σοῦι. Φ τ 26. (Ε 2 1 
Ὁ ἢ 

}᾽ -Ξ 

Ρ}8 - 

Ῥ 

Ῥαρ. Αβεσάοῃ. ὃ 5. (Ὁ) σοηΐ. Χ 265--7γ2. (. 2, ὦ. 

Ῥαρ. Ἀγ αηάβ 51 5. 1 δ. Γ᾿. σοῃί. ῶ 336-4ἀοιΙ. (( ὦ ἃ. 

Ῥαρ. Ῥαγιβιε 815 5. ()) σοηΐ. Ν᾿ 26-47, 107-11, 149-73. (Γ. Λιοζζεξς 

9Ζ Εχίγαϊζές ες 7)7αγι1ὲ567215 ὧδ ζα ΡΠ: ΠΝ τὺ: 7ηεῤέόγἠα!ε Φέ 

ατεέγες δ]ὀίοίλδρφιέος, τιδός, ΧΝ ΤΙ], Ρ. τος 566. 

Ξ- Ῥαρ. Ῥδγίβιθηβὶβ 5. (0) σοηΐ. Σ 475πος, 518-325, 544-|Ἃαο. (ἔ Δ ἃ 
Ρ- 114 544. 

Ῥ"-- Ῥαρ. Ῥατγβιβηβίβ 5. (2) σοηΐί. Ζ 1-39. (( ὦ ΄ Ῥ-. 120 566. 
Ρ - 

Ῥ" -Ξ 

Ρ"- 

Ῥ" -Ξ 

ΡΞ 

5 - 

Ῥ":-Ξ 

Ῥ}" - 

Ῥ"- 

Ῥ" -- 

Ῥ}" -Ξ 

Ῥ}"-:Ξ 

Ῥαρ. ΗδιτηαροΙῖ. 4 5. ἴντν Ρ.(. σοηΐ. Σ 574-9, 615-ἰ8. (ἢ. 

7έϊαγισες ἰέεοϊα, ΤτοΟν, ΡΡ. 211--23 

Ῥαρ. Δπιμοτβέ (νοὶ. 11) τὸ 5. νἱ τη Γ. ςοηΐ. Ἰεχίςοη " Λ τ τόοι 

ῬΡΤῸ ἢ 950 [πῇ ὙΠ: 5. ΠῚ Ὁ. ς. ςοηΐ. Δ “8: 9, 359-402 

Ῥαρ. Οχυσῆγηςῇ. 1301 (νο]. Χ]) 5. ν Ρ. (. σοηΐ. Δ 526--95, κ6ό-ο, 

597-602, 634-41 
Ῥδρ. Οχυγῆγυηςῆ. 1392 (νοὶ. Χ]) 5. "1 Ρ. (. σοηΐ. Ο 303- 
ῬδρΡ. (ΒίςαΡρο κὶ 5. 11 Ρ. (. ςοηΐ. Β 1-2ο. ΟἿ. ΠΝ, 1 126Κ}α7} 

Ὃαγγὶ ὃν ξασαγ 75. σοοαοῤέεί, τοοδ 

Ῥδρ. (ῃίςαρο 6 5. 11 Ρ. Ο. ςοηΐ. Ε 824-41. (Δ ὦ 
ῬΑΖΖ72 ργεοζ 6 7α1272:11 Μεάϊοϊ. 1912, 1ΟῸ 5. ἷν Ρ. (. σοπί. Θ 451-6, 

486-01, ν»γδὅ-τϑι ; Δ ὅογ-14. 628-49, 66ο-72; Μ 3-τό, 23-.47, 

55:05; 136-40, τ66-γ7γο; Ν 751-8ο, γ86-813 

10. 11 5. ἴν--ν Ρ. Ὁ. σοηί. Δ κο- 66 
10. 132 5. 111 Ρ. Ὁ. σοπί. Καὶ 199-221, 237-63 

10. 113 5. ν Ρ.(. σοηΐ. Α 413, 439-514 

ΧΧΥΤΙΪ 



ΘΥ { ΠΣ αν 

Τ᾽ ΞΞΙΡΕ ΤΙ Ξ- ν ᾿ς: Ὁ. ςοπί. Η 35:-} 
Ῥ' -- Ῥδρ. τηασῖςα Μι5. ΒΥ. 121 5. {1 ῥ. Γ΄. σοηΐ. ποηη0114 εἰ ΠΠ|4 405 

εἰ Οάγϑββεδε νεῖϑι5. (Οἱ, ὑφ δαξγ71 17: 114 δγέζεοἪ 77» 5614722, 

1893, Ρ-. 83 566. 
Ὁ --- ῬΑρ. Ετεῖθαγρ. Ὁ 5. 1-ἰ|1 ἃ. (Υ. σοηΐ. Εὶ 387γ- ου. (Ἃἔ. 72722161716716121 

(1:5 467  γεζότεγρο) δα ῤγγιεδοαηηηζιέγι, 1. 7.116Κγαγτδολια δ᾽ Ἰτοα 

ἤεγατεσσερεῦο) “07: 7017 «ἦν, τοι4 
ὉΠ --ΡΆΡ. Ἐτειραυτρ. 5. 5, 1) Ρ. (. σοηΐ. Α 173-87. ((. 2 Ζ 

ΒΕ -ξΞ Ρεγυβίηι5 Εἰ 48 5. χν 

ΡῚ -Ξ- Ριβίογίβ ηϑι5 ἃ δο 5. χν Ὥ0ἢ σο]]αία5 

Οἱ ΞτξΞ, Μοβοονίθῃη515 1 5. χὶν σοηΐ. 4-ὉΘ 434: Ἰάδθτῃ 0εγ εϑὲ ἂς 1,6, (Οἱ. 

Ηξενηε 111 χο, χοῖ; Τῆτδπησσ, 771|7662167 41 ἐλρ λη161716 Ζ6211471᾽, 
Ῥεζίαρο 2. 1802 

Ο3 -- Μοβοονίβηβὶβ 2 Ὀ10]. 5. ϑυπηοάϊ 474 (ν. σαδίδ]. Ν]δΔα]πλ11) 5. χν 

Ὁ --ὀ Μοβοονιθηβὶβ 3: ν. Ηεγῃα ΔΖ. χοῖϊ σοπξ. Α, Β 1-26, Γ 1--323, 

ΔΛ τ-δδὃ 
ἘΠ Ξ ἸΘΟΞ ΘΙ η15 20 (ΚΚ. Π1- 10} 5. ΧΙ; 
Κ΄ -- Ἀἰσςαγάϊαπαβ 32 (Κ. 11. 19) 5. χνὶ σοηΐ. 1, Κα 

ΝΞ ΚΙσσαγάίδπαβ 33 (Κ. 11. 11) 5. χνὶ σοηΐ. ἃ ποη Το] αΐα5 
π΄ -- ἈΙσοδτάϊδηςβ δὃ906 (5. 11. 24) 5. χν! σοπί. Δ 135-544 ποῃ (ΟἸἸδία5 
5. ΞΞ δευίιραγίεηϑβ 5 5. χνὶ. (ἱ, 7. ἘΙΕΟΚΗΘΥ “ Ἐοβ᾿ 11, 1886, 182 566, 
Τ -Ξ Μυ5. Βηϊῖ. Βυτηεν δό ἃ. τος 9 

Ὁ" -- νεμείυβ 431 ἃ. 1343 σοπί. Α-ἢ 
ὉΞ3 -- νεπείυβ 455 5. ΧΙΠΠ1-πὶν (Α- Βὶ 342, Π654--733, Ὡ Ξ0ΡΡ]. τ. 584ες. χν) 
ὃ -- Νεπείαβ 456 5. χν 
τ: -- Νεπείιβ 458 5. ΧΙ ΧΙ] σοηΐ. Ξ 419- 
τ εἱ Ὁ ΞΞ- νΝεπεΐιιβ 459 

(α) ὕ 5. χν ςοηΐ. Α- Ἢ 3092 

(ὁ) τῦ5 5. χῖν σοῃΐ. Α 214-Μ 
τ᾽ -- -νεπείαβ 514 5. Χν σοηΐ. Α,8Β 
Ὁ -- Νεπείᾳϑ ΙΧ 3 5. Χν σοηΐ. Σ 352-2 
9 --  Νεπείαβ Ἰχ 2 5. χνὶ σδίδὶοσαπι ΟΠ 

τ -- νεπείμβ χνὶ 9 8. 1486 
Ὁ" -- ψεπείαβ ἰχ 21 5. Χν-χνὶ οοηΐ. Α 559-ὦ 

υ]3 -- ΚΝεπείῃβ ἴχ 25 8. 1752 σοῃΐϊ. Δ-ὶ ποῃ ΠοἸ δία 5 
ι0}5 -- Νεπείῃβ Ιχ 33 5. ΧΥ͂ 
ΨΝ! -- ψείσβηιϑβ 26 5. χι! (Α 26--κ53 ΞΌΡΡΙ. τι. τες.) 

ν" -- Νδισδηιβ 27 ἃ. 146ς 

ΧΧΙΧ 



ΞΙΌΘΊΤΨΑ 

ν5 -- - αιίίσδηιβ 28 5. χὶν σοηΐ. 4--λ: 828 
ΜΝ’ -- ψαιϊοσδηιιβ 29 8. 1292 ςοηΐ. Α- 
νῆ -- ναιϊσαπιβ 30 5. χὶν 

Μὸ -- - ναίϊοσδηιβ 31 5. Χὶ! σοηΐ. Α 449-2 262 
Νν -- Ναιϊσδηι5 50 5. χῖν- χν σοηΐ. 4-ὶ 222 ποῃ ςο] αἴα5 
8 -- Ναἰϊοσδηιβ 97 5. χὶν σοηΐ. Α-Ε 493 ποη φοἸἸαἴι5 
9 -- νδίϊσδηιβ 902 85. ΧΙ σοηΐ, Α 16-Κ 94 
ψ! - νδιϊσαηι5 902 5. ΧΙ σοπί. Α 62-ῶ 587 
Ν᾽" -- Ναισαηιβ ΟἹ 5. 5. ΧΠ σοηΐ. Α 29-ἢῶ 

Νν!3 -- νδιίσαπιβ 1315 5. ΧΙ; (Ν 22-234, Φ 388-644, Ὡ 469-804 5ῈΡΡΙ 
ΤΩΔΏ. 5. ΧΥ) 

ψ" -Ξ- Ναιςδηιβ 1316 5. ΧΙ1--Χ|}1 σοηΐ. Α τορ-ὦ 216 
ΝΠ -- ψαιςδηιβ 1317 85. ΧΙ] 

ν" -- Ναδίϊσαπιβ 1318 5. ΧΙ] σοηΐ. Β 494-2Σ δ᾽ 
νη -- ναισδηιθ 1310 5. χὶ! (Β 529- 34, Η 37-119, Ὡ 303-796 50ρβρὶ. 

Π. 5. Χν Α4-Ξ 528, Ὡ 7906--δο4 5000]. Ιοαπηε5 Ηγατγαμηίηιϊ5) 
ΜΝ" -- νειϊοδηιβ 1404 5. χῖν σοηΐ. Α-Βὶ 493 ποη ΟΟἸἸδία5 
18 -- ψαισαηι5 1616 8. 1477 

ν᾽ 8 -- Ψαιϊσδπιβ 1616 ΡρΡ. 407 ν.-421 σοηΐ. Ὡ 223-804 
ν᾽" -- ναι. Ῥαϊαϊϊπυβ 6 5. χὶν (οπὶ. ἃ 189-ὅοορ, Β 462-493, Καὶ 81-233, 

Κ ξπγο-Δ 118. Ω 380--ὃ04) 

ν3 -- ναι. Ῥαϊαίϊϊηιιβ 12 5. χὶ (Α 1-2ο0, 176-210, Ὡ 752-804 Ξ51ΡΡΙ. 

(εοῖριιβ α]α; Α 211-242, 503-583, Β 44-127, 216-258 

ΒΌΡΡ]. 4118 τηϑῇ. 8. Χχν) 
ψἘὶ -- Καῖ. Ῥαϊδίϊηι5 150 5. χν οοπΐ. Α-Ζ 357 
ν" -- - ναί. Ῥαϊδϊίίηιβ 180 5. χν 
ν" -- νϑϊ. Ῥαϊδϊίιημβ 5. Χν--ΧΥῚ σοηΐ. Α σ1-Ὃ 

ΝΞ -- - νδἱ. ὕτρῖπμδβ 136 5. χν 
γ -- ναι. τρῖπμδϑ 137 5. χν 
ψ3 -- ναι. τσθιηδϑβ 1.38 5. χν σοηΐ. Α-Ζ 429, Ξ- 130 
ψ͵ -- Ναί. Οἰοθιιοηὶ κὃ 8. 1538 
ν" -- - νεῖ. Οἰτοραοηὶ 303 χν σοηΐ. Α-Β 23 ἤθη οΟἸ]δίι5 
Ὁ -- Ναί. Οἰἱοθαοηὶ χιϊ]1- πῖν 
νὃ -- νεῖ. Κορίημδα ϑυεξοῖδα 92 5. χν-χνὶ οοηΐ. 4--Β 493 ποῃ (ΟἸἸδίι5 

1 -- ψαῖ. ῬῚΪ 11 5. χχὶ σοηΐ. Δ4-- Ἢ 
2 --ὁ ψαῖ. Βασθευίηὶ 1 16Ὶ ἃ. 1304 
ὅ8.-- αῖ, ΒΑΥΡοΎΙΩΙ Ϊ 92 5. χνὶ οοηΐ Α-Β τῷ εἰ οσδίδίοριιμη ποη ΠΟ] θα ἴα5 

Ξε Καῖ. ΒδιΌΘΓΩΙ 1 110 5. χν σοηΐ. Η, ΘΊ-οο ὨΟἢ (Ο]]αἴι5 
ΧΧΧ 
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ΙΘΙΕΑ 

νϑ -- ναι. ΒαυθεΎΩΙ 11 16 5. χνη] (9) σοηΐ. Γ, Δ 320, Α-Β 493 ποῃ ςοἸ Ἰδίιι5 
πο -- ΨΑ]Πς ΘΙ ΠΔη15 141 5. (2) σοηΐ. Σ 46οτ-ότ16 ποη σοἸΪδἴτ5 

ψεὶ -- (α) ςοἄ. ὈΠ0]1. Ψιςίοτι! Επηδηπε 15 οσηδα 6 σοηΐ. 56 Π0]. ἴῃ Α-Ζ 373 
(ὁ) εοά. Μαϊἰτγιεηβ15 ΒΙΡ]. Νιαίῖ. 71 [τἰαγί. σοηΐ. 5680]. ἰὴ Η--ὉὮ ποῃ 

(οἸἱαῖα5 

5. Ιχ. ((, 510], 22:27: 5 ὀόγΖζελΖζε 467. ζ. ὀαγέ7. “441. Ζαά., τ88δ, 25 5 546. 

Νεἶ -- οοὐ. Ὀ1Ὸ1. ΝιοίοτΙ Ἐππδητ6115. Ἀοπηαα ὃ 5. χνὶ σοηΐ. Α 1- δος ΠΟἢ 

(ΟΙ]αῖα5 

γι τὸ νιμἀοθοπμθηβϑὶθ ΡὮ1]. 5 5. χν σοῃία]τ ΑἸΓΕΥ ν. “]οηΙΟ7γ1 7έΖας α 

εοα. Τῆηαοὀογιεηγ:5εηε ἐχῤγέσσα, 1780, 1790 [οἱϊπι 1,] 

νι -Ξ- νἱμάοροπθηβὶβ Ρἢ1]. 39 5. χν σοηίαϊε Γτιάννις ἢ [οἱ᾿πὶ (] 
ν-- νι πἀορομαηβὶβ Ρἢ1]. 49 5. ΧΙ σοηΐ. Α 21- 78 ΟΠΊ1550 σαί! οσῸ 

ςοηίαϊ πᾶς ἢ 

νη τὸ νι μἀοροηθηβιβ Ρἢ1]. 61 5. χν οοηί. Α 1-όοζ, Β 277-493, Ζ 65- 
Η 482 σοηία παν! ἢ 

ΝΞ Ννμορθοηθηβ15 ΡὮ1]. 117 5. χα (Ὁ 647--Ψὦ 51ρρΡ]. πι. τες.) σοῃίαμς 
ΑἸΕεσ ὦ. ς. εἰ 1,4. Αοςβε [οἱ] Η] 

ν"" -- νπἀοροηβηβὶβ Ρ 1]. 176 5. χν σοπί. Α-Μ ςοηίαϊ ΑἸτεγ ὦ ε. 

ΧΙ -Ξ νβοροηθηβι5. ΡὮ1]. 241 ἃ. 1446 ςοηΐ. Α-Φδὄὲὶ᾽ σοπίμ!πι ΑἸΐεσ. (, 

ΠΟ» 67γ2 Οάγδδεα αὐ εοώ. γα. σχΖγόδδα, 1794, Ρταεῖ. χὶ 544., 

ΙΟΙΙ 
ὟΝ} -- νταβ 5] νιθη515 24 8. Χν σοηΐ. Α-Κὶ 377 σοπία!ς ΓΔοοὈ5 (οἹ. ταί. ς) 

3 -- νυ β]ανί θη 515 25 5. Χν οοηΐ. Ν- σοῃία!ξ [Δ οοΌ5 (ο0]. ταί. 4) 
3 -- νυβεβανεηβ15 26 5. χι-χὶν σοηία!Πε Τά] ἢ (ο0]. νταῖ. Ὁ) 
ΝΝῈ -- νιβεβϑ] νη 515 27 5. Χν σοηΐα Ετσηδϑβίὶ (ο]. Νταῖ. Α) 

νν -- ντδιϑιανίθηβῖβ 29 5. χν ςοηΐ. Α-Ζ 356 ςοῃπίυ! Πάν! ἢ (ο]. 
ταί. Δ) 

ΟΗΟΠΙΑ 

5Α -Ξ- Νεῃείὶ 454 εα, Ὠιηάοτέ Οχοῃ. 1875 

5 Β τε  Νεπεῖὶ! 453 εά. Τηάοτῇ Οχοη. 1877 

5 Τ' ΞΞ ςοἄ. π1ι5. Βτιῖ. Βυτηεν δὃ7 εα. Μ8δ855 Οχοῃ. 1δὃ7 

516 ν. αϊοκεηᾶγ Οραβο. Αςδά. 11. οκ 544. 
5.1} ΞξῷΞ ςοἄᾶ, 1Τιρ5Ἰεη 515. 32 δα, Βδοῃιηδηη [,1005. 1835-ὖ 
5 (ΡΠ ν, 41. δ αγ. 111 270 544.; Τί ἢ ἴῃ ᾿πμάϊςε Ἰεςΐ. Κερ. 1892, {Π1 
ἰυ σοπέμ!τηὰ8 : οἷ, εἴ Τααίςῃ, Ζολιογίσεα, 1803, Ν 

5 ςοα, ΑΙἰΠοΙ. ν. Ὠιηἀοτῇ ργαεῖ. 5. Α Ρρ. χχίχ, χχχ 
ΧΧΧΙῚ 



ΘΙΟΑ 

5 Αη1. ΞξΞ-͵ ΑἸριη οι! ἴῃ ᾧ (ραΡ. Οχ. 221) 

5 ἀδῃ. ΞΞ (μδνθηβ15 44 δα. ΝΊςοΙε 

5} 1 Β 
ΟΣ τὰ Ζ 

5 ἃ -Ξ- ῬΆρΡ. Οχυτῆ. 418 (5. 1-ἰ|1 Ρ. (.) ἴῃ Α 263--349 

5 -- Ῥδρ. Οχγτζῇ. δδκ5 (5. 11 Ρ. (.) ἴῃ Ρ γ2:--32 
5 ς -Ξ- Ῥδρ. Οχυτζῆ. 1οδό (5. ἱ 8. (.) ἴῃ Β 751-827 

5 ἃ -- Ῥὰρ. Οχυτσῇ. 1οδ7 (5. ἱ ἃ. (.) ἴῃ Η γς:-83 
5 ζοά, Ῥατί5. 2556 ν. (τϑτηοτ «412:. Οζ. 111. 97 5644. 

ἘΡΙπλατΊβηηὶ (Οἱ 5112, 387 ν. Ουδιηεσ «15. αγ. 111 294 546. 
ἘΡΙΠλΘτΊσηΪ Οϑ ν. ΟΥδιηεσ “45. Οχ. 1; Ταἀννιςῆ ΔῊ ΤΊ]. δοθ-4τ 

ἘΡΙπλοτίβηιὶ Βαγοσοίδηϊ 50 ν. ΟταπΊεῦ «15, Οχ. 11 331 564. 

ἘΕἘΑΜΙΠΙΑΕ 
4. -οἸΙ ΜῬ8 ν! 

ἢ Ἐξ Αῃρ. (αϑ 131. 1,.1391,14 ῬΡ13 Ῥιϑ χγ729 Ψ331: 

--- 1 Μ9 Μοὶ Ῥ1 ψ2 νι 

ἃ --  Βυηγῦ 1,6 1.31,1}Ρ2 Ρδ Ἀπ᾿ γεν 

8 --Ξ 17 1,18 1.39 Μ6ό 1τ]9 724 Υ: 

:--ι|΄Τ31121|΄}ὕἀὺὃὈΒ}»ΨἙΝ] Οὐνιν: 

“5. -- αἱ 1,} 1.156 Μ6 Μὅ ΜῈ Με Μαϑ8 ΡΞ Ρᾳ]3 ΕἾ 5 τῦ" 
Ὁ -- Ἐ ΤΡ ΜΙ Μ|12 Μαεΐ Ῥ: ῬἸ ῬΙ16 172 17: νγ8νθ ψ18 1 ῸΣ ψΠ! 

1 -- Ῥῖο Ῥ18 855 1718 Ὑ715 Ὑν2 - --Οὔ ΡὈδὈΡ νῦ γε 

Ἐ-Μον" ἘΞΞ ΠΟΙ (5 

1 --- Βιη8 5 ν5 ὃ Ξ-- Βηγ Οϑ Ο9 ΒΞ Ρ8 Ρ15 ΡῈ] 
τι 19 178 ν} τ  11119 Ὁ 1 ; 

π -- (Υ ν1 νυξΞβΒβονθνι 

ο-- ΒΘ αονἘθονΞ τ ΞΘ ἘΣ (ΟΣ ΤΠ} 
Ῥ-- Βην Ηἰ Μοηΐ Ἐ9 Ρὰ Ρε χ-- Α Ῥᾷ]}0)1} 

ᾳ --Ἠ (εβ2) Ο ν:: γ -- Μο ΥῈ 

ΘΙΟΙΑ 

5 --᾿ Ξ0ῃο]1Π1, ΟΠ Ο]18 

4. ΞΞ- φυϊ4π|, τινές 

τν. ΞΞ υὐ νΙάείαΓ 

55. ΞΞ ΞΌΡΓΑ 50 ρίαπ), βοσιρία 
γρ. ΞΞ γράφεται, γραπτέον 

ἘΧΧΗ 



ΙΊΛΙΑΔΟΣ Α 

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος 
2 , ἃ γκς, 2 “ 9 3. Ὑ97. οὐλομένην, ἢ μυρί ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε, 

πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς "Αἴδι προΐαψεν 
ε 7 3 Ν ὡς ον (ὁ “ ΄ 

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
“ “ ᾽ὔ 

οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή, ΕΠ, 
“ ὋΣ ἊΝ Ν “ [4 3 ἢ 

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 

᾿Ατρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

Τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; 

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός: ὁ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς 
΄“ ἍΝ τὰς Ἁ “53 7 3 7 Ν ’ὕἢ 

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὧρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, 1ο 

οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα 

᾿Ατρεΐδης" ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
’, ’ ὔὕ ’ 3}.5 ᾽ὔ 3.9} 

λυσόμενος τε θύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα, 

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς 15 χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λί Χχ Ἷ 

᾿Ατρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν᾽" 

1: Μούσας ἀείδω καὶ ᾿Απόλλωνα κλυτότοξον εἄ. ΔΡΕΙ]ΠΟΟΠ]5 
ῬΓΟ νν. 1- Βο5 {γεβ5 νεῦξβι5--- 

ἔσπετε νῦν μοι, μοῦσαι, ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
ὅππως δὴ μῆνίς τε χόλος θ᾽ ἕλε Πηλείωνα 
Λητοῦς τ᾽ ἀγλαὸν υἱόν" ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς 

αυϊήδπι ἰεβίε Δτιβϑίοχ. 3 ψυχὰς) κεφαλὰς ΑΡΟ]]. Ἐ Ποά. οἷ. Δ 55: 
Ἠβιοά. ἔτ. οὔ. 8ο 4-5 εἰ. Ζεη. 5 πᾶσι] δαῖτα Ζεη. ἰεϑβίε 
ἽΜΕΠΙ 15} βουλῇ Νιῖς, (ἰεπίες Ἐπ5ι.) 8 σφῶϊ Ζεη. ὅεῖεαυς., 
Ποπ. 514, 11 ἠτίμασεν Ὧ Α Β ΕΓ1,13 νὲὺ γνγό ; ἠτίμησ᾽, ἠτίμησεν 
να]ρ. 15 λίσσετο Αγ. Α 7 : ἐλίσσετο νι]ρ. 16 ᾿Ατρείδας Ζεῃ. 
(αν); ΕἸΣ ΠΡ ΡΟ Ῥπιθ Β15 Ἐς, 

ΗΟΝ. 11. " 



1. ἹΛΙΑΔΟΣ Α 

ςς » .“ “. ͵ 
Ατρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 

ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
2 “ ΄ “3 3 ΝΜ ϑι. αν ἐκπέρσαι Ἰ]ριάμοιο πόλιν, εὖ ὃ οἴκαδ ἱκέσθαι" 

παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαν, 20 
ἁζύμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηθόλον ᾿Απόλλωνα.᾽ 

Ἔ»νθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοὶ 

αἰδεῖσθαί θ᾽ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα᾽ 
»} 3 3 3 εἰ 3 ’ὔ Ὁ “ 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρεϊδῃ Αγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ, 

ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε" 23 
«« ᾽ [2 ’ὔ ΔΉ ΌΟΝ Ν Ν γώ μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω 
“Ν “ ᾽’ 9 ἃ Ψ Ξ᾿Ν ΕΝ 

ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα, 
᾽ὔὕ “ “. 

μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο" 
ΔΝ 5}. Ὁ) Ἂς » ἊΨ, Ἢ Ν “ Υ̓ τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω" πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν 

ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ, ἐν "Αργεῖ, τηλόθι πάτρης, 30 
ἱστὸν ἐποιχομένην͵ καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν" 
» . ΤΩΣ ΄, 5. ΔΙΌ ΤΟ, ἴω “ { 33 ἀλλ᾽ ἴθι, μή μ᾽ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. 

ὰ Ὡς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ" 

βῆ δ᾽ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης" 
- Ν 

πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ᾽ ὁ γεραιὸς 35 
ἢ , " ΠΕ Οὐη , ΄, 
Απόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠΐκομος τέκε Λητώ 

“ , “κλῦθί μευ, ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κίλλαν τε (ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, 

Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 
Ὁ 9 ΄7 Ν ἊΝ ’ὔ » 3 9} 

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί᾽ ἔκηα 40 
Ψ 5923 3 “ ’ ᾽, 5. 12 ταύρων ἠδ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ'" 

σι ῇ τείσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν." 
ὰ “. “ ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

“ ἣΝ 3 3 ᾽ὔ 7 ’ τυ βὴ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ, 

τόξ᾽ ὦμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην" 45 

20 λύσαιτε, λύσατε νυ]ρ. : λῦσαί τε ΑρΡίο, Ἠετοάοτ., ΕΖ Μ4: Ῥ2 ῬΙ τ|ῦ 
νν- δέχεσθαι ἃ1 Α ΒΟΤ᾽ 8]. : δέχεσθε νι!]ρ. 24 ᾿Ατρείδεω 
᾿Αγαμέμνονος Ζεη. (-ου) 1.18 Μ1 νι 83 55, 29-31: δίῃ. Δσ.0. 534 ἀχέων 
Ζεη. 538 Κίλλον Ζεη. 89 ἔρεξα 6 42 τίσαιεν Ζεπῃ. 



1. ΤΑΛΤΆΧΟΝΣ .ἊἋἋἉ 

᾿ 3. 9 ΣΦ Ν 5 ἐὸ τ ν Ὁ ΚΝ , 
ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ ἐπ’ ὥμων χωομένοιο, 

9 “ 7 ε » ».- ΜΝ 5 7 

αὐτοῦ κινηθέντος" ὃ δ᾽ ἢϊε νυκτὶ ἐοικώς. 
Ὁ "Ἂν ΘΟ ’ “ Ἂς 3. 9Ἀ [᾿ 
ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕηκε" 

Ἂς Ν Ν , ΦΌΟΌΚ 7 “ 

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο" 
4.5 δὰ “- { 

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἔπῳῴχετο καὶ κύνας ἀργούς, 50 
υλάεθον Υ 3 3 “ , 2 Ν » Ἂν 

αὐτὰρ ἔπειτ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς 
ῇ 3 9 Ν Ν Ἃ γι ᾽ὕ ’ 

βαλλ᾽" αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί. 
3 “Ὁ ἊΝ ΚΘ ΛΛΤΈΩΝς Ἂν Μ “- - 

Ἐννήμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾧχετο κῆλα θεοῖο, 
“ ἰ 3 Ζ' 

τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν ᾿Αχιλλεύς" 
“ “Ἁ' τ τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη: 55 
[4 Ν “ “ ε , (δὰ 

κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο. 
ς 5.15 Ν κὴ Ψ ς 3. Ὁ ΣΡ 

οἱ ὃ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ΄ ἐγένοντο, 
Α 5.5 ἢ , , δΥΝΟΙ 15 ἌΝ 

τοῖσι ὃ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς 
᾿ 3 “ “ Υ 7 “ 
“᾿Ατρεΐδη, νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀΐω 
«Ἂς 3 Ἢ » ἤ ’ ’΄, 
ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θανατὸν γε φύγοιμεν, όο 

3 ἊΝ [ς “ ’ ’ “- Ν Ν 3 ’ὔ 

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾿Αχαιούς" 
5» 3. Ὑ97 Ἢ , Ξ , ΔΝ ε “- 

ἀλλ΄ ἂγε δὴ τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα, 
Ὁ ἈΠ 9 ,, Ν [ 5). 5 ’ 2 
ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γὰρ τ΄ ὄναρ ἐκ Διὸς ἐστιν, 

ὅς κ᾽ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
δ ἴω 3 

εἴτ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται εἴθ᾽ ἑκατόμβης, 65 
αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων 

’ 3 Ι ς κ 0: ἘΝ, ἊΝ φλλι χα 33 
βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. 

ἴω 3 7 

Ἤτοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο" τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 
Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος, 
ἃ Υ 5. Ἐ5. οἾκ0) ’, ’ 3, ΘΛ 
ὃς ἤδη τὰ τ ἐόντα τὰ τ ἐσσόμενα πρὸ τ΄ ἐόντα, 70 

Ν 7 53.“ Ε ’ὔ 3... “ “ὔ " 
καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ ᾿Αχαιῶν ᾿ἴλιον εἴσω 
ὰ “ ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἵ πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων' 
Φ“ 5) Ὁ , 3 ΄ Χ , 
ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 

46--4Ὶ αἰ. Ζεη. 417 ἐοικώς  ἐλυσθείς Ζεῃ. Ξ6 ὁρῆτο Ζεη. 
59 παλιμπλαγχθέντας ΑΓ. νυ]ρ.: πάλιν πλαγχθέντας 1.8 1.10 1,61 Μὲ 

6ο εἴ] οἵ Ζει. 65 αδἰῃ. Ζεη. 65 εἴ ταρ Ηη. εἴθ᾽] ἠδ᾽ 
Ηάη. λοβύνατ 68 ἐκαθέζετο Ζεη. 69 Κάλχας] μάντις Ζεη. 
ροβὲ ὄρ ἄϊιο νεῦϑβιιβ 4β (ὑδἱοπαπίε Ἰἰεοΐοβ ἤἴπ15586 δἷέ Ῥοσρῆ. δρ. Επϑί. 

13 ὅς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα Ζεη. 
1Ὲ 



 ΑΙΑΑΟΣ Ἃ 

ς5 ὦ ᾿Αχιλεῦ, κέλεαί με, Διὺὲ φίλε, μυθήσασθαι 

μῆνιν ᾿Απόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος" 75 
Ν ἈΚ ΕΟΝ ΠΝ Ἂν Ν » » ὕἦὌ τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω" σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον 

ἸΘῚ » , ἢ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν" 
3 ἰ » ἐ ἢ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων 
5.Α ,ὕ , , ε , ῷ ,ὕ Ἀργείων κρατέει καί οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί: 

7 Ν ἊΝ Ὡ“ Ἅ 2) Ν. 4 . ῷ 

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ" ο 
᾽ [ “ ῇ εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, 
ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔ Ἵ ὄι λέσσ μ ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ, 
5) ’, ς: “α( Ν Ν » ΄ :3 ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι' σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. 

3 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς: 
Ω Ἁ δ ζ “θαρσήσας μάλα εἴἶπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα: 85 

χὰ οὐ μὰ γὰρ ᾿Απόλλωνα Διὶ φίλον, ᾧ τε σύ, Κάλχαν, 

εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις, 
» 3 ΄“ χη Νὴ νΝ Ν, , οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο 

σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει 
Ι “ 5.32 ἍἋ οὲ Ἧ » ΞΕ συμπάντων Δαναῶν, οὐδ᾽ ἣν ᾿Αγαμέμνονα εἴπῃς; 95 

Ἁ “ ΧΝ " 3 “ » ΓΩᾺ 39 

ὃς νῦν πολλὸν ἂριστος Αχαιῶν εὔχεται εἰναι. 

Καὶ τότε ᾿ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων" 
δ ΟΕ ϑΥΤΟΣ, “- 2 " ἤΩ ε ’ 

“οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὔϑ᾽ ἑκατόμβης, 
ἃ Ὁ ΙΕ ἃ 5.9 7 

ἀλλ᾽ ἕνεκ᾽ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ᾽ ᾿Αγαμέμνων 

οὐδ᾽ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ᾽ ἄποινα, 95 
τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ἄλγε᾽ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ᾽ ἔτι δώσε:" 
ΡΣ ἴα Ν “ 5 4 Ν 5 ’ οὐδ᾽ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει, 

πρίν γ᾽ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην 
5 ΡΥ ΣΝ 5 5. 5 Ὲ Ν ε ’, ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ᾽ ἱερὴν ἑκατόμβην 

ἧς Χρύσην' τότε κέν μιν ἱλασσάμενο! πεπίθοιμεν.᾽" 1οο 
ἃ - [4 Ἤτοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο" τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

ἥρως ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 

8ο δίῃ. Ζεῃ. κρείσσω Ζεπ. 1.18 83 φράσον Ζεπ. 2 ΟἹ ΡΖ Ὁΐ 
85 οἶσθας Ζει. ἰεπίε Ετι5ί. 86 Κάλχα ει 15 ἰϑ θυ χ 

οι ᾿Αχαιῶν Ζεῃ. ΑὙβίορβ. Θοβὶρ. Αὐος: ἀνὰ στρατὸν 1,31.18 176: ἐνὶ 
στρατῷ να]. 93 οὔ ταρ Ηάη. οὔθ᾽ ὁ 5 ᾳ 5 Β σοΓΓ. 4].: οὐδ᾽ Ηάη. 
ναΐε. 95 δἰῇ. Αγ. 96 εἰἢ. Ατ. 97 Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν 
ἀπώσει ἘΠίαη. ΝΜ 455. Ατὐ΄ : λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει Ζεῃ. ςοαά4. 
1οο τότε] αἵ Ζεῃ. 



1. ΕΑ ΟΣ 

9 ’, ΄ Ν » 7 5 Ν , 
ἀχνύμενος" μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφὶ μέλαιναι 

᾽ὔ 5 “» , « Ν. ’ “4... 

πίμπλαντ᾽, ὄσσε δὲ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐϊκτην" 

Κάλχαντα πρώτιστα κάκ᾽ ὀσσόμενος προσέειπε" 105 
[4 “ 7 "᾿ 

“μάντι κακῶν, οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγνον εἴπας" 
» ΤΣ α Ν ΒΡ ἸΣΎΓ Ν 7, Ν ΤᾺ 

αἰεί τοι τὰ κἀκ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι, 
5 Ἂ 3 Μ ᾽ὔ’ “" Μ ΕΟ ΣΟ μοὶ 7 

ἐσθλὸν δ᾽ οὔτε τί πω εἴπας ἔπος οὔτ ἐτέλεσσας" 

καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις 

ὡς δὴ τοῦδ᾽ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει, 11ο 
“ ἌΡ ΣΙΝ ὔ τά 3 ἢ οὕνεκ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά᾽ ἄποινα 

Ν οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν 
᾽ὔ 7, οἴκοι ἔχειν: καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα 

Ψ' 3 ’, 5 Ν 2.4 Ὁ τς 7 2 ’ 

κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὐ ἐθέν ἐστι χερείων, 
Ε , 5. Ν , ἘΠΕῚ ΕΝ 7 πὰ Κ᾿ ὕ ες 

οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἐργα. 1153 

ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν, εἰ τό γ᾽ ἄμεινον" 
Ψ 3 Υ 0.5 Ν Ν ἴω μι 5 , 

βούλομ᾽ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι" 
ΟΝ ὡς 2 Ν 7) ΚΑ ΚΕ 3. τς 3 ,΄ ἊΝ (ων 

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ᾽ ἑτοιμάσατ᾽, ὄφρα μὴ οἷος 
3 ’ὔ . , Υ̓͂ 5 ἊΝ ον τ 5ὴ Αργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε" 

Ξ Ν, ’ , “ “ Υ͂ ΝΥ͂ 39 

λεύσσετε γὰρ τὸ γε πάντες, ὃ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. 120 
Χ 5 3 “- 3 ,] Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

3 εἰ 
τε Ατρεΐδη κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων, 

πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι ᾿Αχαιοί; 
Ξ 7.. Ι οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήϊα κείμενα πολλά" 

“ ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται, 125 

λαοὺς δ᾽ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ᾽ ἐπαγείρειν. 
ρὲ Ἂς ἊΝ; Ν “ Ἅ ΄“ ’ὔ ᾿ Θ. δα 3 Ν 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε θεῷ πρόες" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
“ 5 3. 1.9 ’ » 7 Ν 

τριπλῇ τετραπλῇ τ᾽ ἀποτείσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς 
“ ’, Ψ, ᾿ ’ - [ 39 δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 

9 , Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 130 
3..9 “. 

““ μὴ δὴ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

χο8 οὔτε---οὔτ᾽ Ατὶδίορῃ. ΑΥ. (εἶ, 553): οὔτε---οὐδ᾽ νυΐδ΄.: οὐδέ--- 
οὐδ᾽ θᾶ οὐ Α δὶ. 11τὸ δίῃ. Ασ. 113 κλυταιμήστρης 9 Νε: κλυ- 
ταιμψήστρης ἃ 11η δἰῃ. Ζεη. σῶν Ατ. : σάον ΔΡΟΪ]. ἀξ ςοπίὶ. 
223. τό: σόον (σῶον) νι. 122 φιλοκτεανέστατε ΑΥΞΙΟΡ» 
124 που Αιϊἰπίορη. ϑοϑὶρ. Ασ. Α βιργαβογ. 1.8 ΚΕ ΕΠ: πῶ νι]ρ. 



Ι, ἸΔΛΙΑΝΟΣ ἃ 

Ἃ 
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις. 
541. ΝΨ 2 3: εἰν » , 5. ἐμ ι 0) » 
ἢ) ἐθέλεις, ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἐμ αὕτως 
“- ’, 4 , , ΡΒ) “ 

ἧσθαι, δευόμενον, κέλεαι δὲ με τήνδ᾽ ἀποδοῦναι; 
, 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι ᾿Αχαιοί, 135 
ἄρσαντες κατὰ θυμόν, ὅπως ἀντάξιον ἔσται" 

5 , Ν ’ 3 Ἂν ΟΕ ΩΝ ε 

εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι 
δ Ν δ Ὗ» ΒΝ ΄ τς Ὁ) - 
ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Οδυσῆος 

ἄξω ἑλών' ὁ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι. 

ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις, 140 
“ ΩΣ “ 7, ) ᾽ὔ 3 ε “-“ 

νῦν δ᾽ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 
3) 3. 19 ΄ »] ἊΝ 9 ᾽ὔ 3) 3. ’ 

ἐν δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς ὃ ἑκατόμβην 
,ὔ “Ὁ 3 3. ὁ Ἷνς ἽΝ “ θείομεν, ἂν δ᾽ αὑτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον 
" Ὁ , 9 ἊΝ ΘΕ ΌΝς ’ " 

βήσομεν" εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω, 
“Ν δ δ ,Ν ἢ Αἴας ἢ ᾿Ιδομενεὺς ἢ δῖος ᾽Οδυσσεὺς 145 
ἠὲ σύ, Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν, 
» 53... Ἰδέθηαν, ΟΕ, (σον ὙΠ] ε ΝΟΥΣ 39 ὄφρ᾽ ἡμῖν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. 

9 ,, 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“ὦ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον, 

“ ζ, ’ Υ ’ὔ 2 “-“ 

πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται ᾿Αχαιῶν 150 

[ 

Ἃ ΝΝ ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι; 
3 Ν 39 Ν ( ω Ῥ  ις 3 { οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ᾽ ἤλυθον αἰχμητάων 

δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν" 
Ὁ) ὦ ’ 3, 5 τας “ “ 5. Ν ὯΝ {2 

οὐ γάρ πώ ποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους, 
Οὐ ΝᾺ 3.15 ΄ 2 ΄ 7 

οὐδε ποτ᾽ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ 155 
Ν ἊΝ 5) τὴ καρπὸν ἐδηλήσαντ᾽, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ 

οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα" 

ἀλλὰ σοί, ὦ μέγ᾽ ἀναιδές, ἅμ᾽ ἑσπόμεθ᾽, ὄφρα σὺ χαίρῃς, 

τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε, κυνῶπα, 

πρὸς Τρώων: τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ᾽ ἀλεγίζεις" τόο 
Ἃ ὰ ΄ὔ 5ΈΤΟΝ 2 ΄ὔ ») -“ 

καὶ δὴ μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, 

138 ἔχῃ ῬΗΠ]ΕΠηΟ 228. τὸ 133-124 βἰἢ. Αγ. 137 δώσουσι 
αν 1,15}|5 5 γονιΣ γιβνγῆονι 139 δἰῇ. Αγ. 142 ἐν Ατ.΄. εἷ. 
ΕΠες. ρου. ΠΠ. 417: ἐς ςοαά. 143 δίῃ. Ζεη., οὔ. ᾿ἐ πεῖ. βου. ν]]. 1231 

157 σκιόωντα ΑΥ. 159 ἀρνύμενος Ζεηῃ. τόο βἰῃ. Ζεηῃ. 



1. ΓΑΛΤΑΑΘΣ ἃ 

ΒΑΡ Ν ’ ὔ 7 ς“ 3 »ο“-ὦ»-2-΄ 

ᾧ ἐπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 
9 ΩΝ ’ὔὕ ων μ 7 ες Ἔα Ων 

οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας, ὅππότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
7 Τρώων ἐκπέρσωσ᾽ εὖ ναιόμενον πτολίεθρον" 

ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο 
“- 5 Αν 4 3 οὐ ον Ν Ν { χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ᾽: ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται, 

,7 - 

σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγον τε φίλον τε 
Ν δ Οὐ ΦΌΡΟΝ, ν᾿ »: 72 7ὔ ἔρχομ᾽ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων. 

νῦν δ᾽ εἶμι Φθίηνδ᾽, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 
» 5}. τεῦ Ν Ν 7ὔ 3 ͵ ϑῸ ν οἴκαδ᾽ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ᾽ ὀΐω 

ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν.᾽ 
“ Ἢ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 
{« “ Ὧν 5 ᾽ὕ᾿ Ν 5 2 ὈλΟΝ 4 3. 3} 

φεῦγε μάλ᾽, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 

λίσσομαι εἵνεκ᾽ ἐμεῖο μένειν" πάρ᾽ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι 
Ψ 7 Ἄ Ν ,ὕ ᾽ὔ 

οἵ κε με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 
5 Ψ, ,ὔ 
ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων" 
ΟΝ , Υ 7 ’ὔ ᾽7ὔ “ αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε" 
5 ’ 9 ’ὔ Χ Ν 3. 3) εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ᾽ ἔδωκεν" 

οἴκαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῆς καὶ σοῖς ἑτάροισι 

Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, 
ΟἸΘΣ, 27) ΄ Ρ Ἁ [4 “ 

οὐδ᾽ ὄθομαι κοτέοντος: ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε" 

ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι 

πέμψω, ἐγὼ δέ κ᾽ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον 
ὑτὸ 5.Ν. λι Ψ, ὃ τὸ σὸ 7ὔ α ν 3. Ὁ Ν᾽ ἰδῇ 

αὑτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας, ὄφρ εὖ εἰδῃς 
κά 7 ’ 2 [ 7 ἊΣ ΔΝ ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 
ἊΣ »] δ [ ἊΝ ἢ ας “ ΕΝ 33 ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. 

ἃ ἼΣ Θ᾽ ὡς φάτο' Πηλεΐωνι δ᾽ ἄχος γένετ᾽, ἐν δέ οἵ ἦτορ 
,ὔ ,ὔ 7 

στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, 
“Ν “ 

ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
Ἂν Ν δ. 7 ε 3, 5 εἰ 3 ’ὔ 

τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ᾽ ᾿Ατρεΐδην ἐναρίζοι, 
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1. ὩΨΑΙΑΝΟΣ Δ 

τχ Α , 2 Ψ, Μ ’ ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν. 
ΜῈΝ ς “Δ Ὁ ἊΝ Ὧ ." ’ ἧος ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ᾽ ᾿Αθήνη 
οὐρανόθεν' πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 195 

ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε' 

στῆ δ᾽ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα 
ν , “ ΟΝ Ν ἜΣ 

οἰῳ φαινομένη" τῶν ὃ ἄλλων οὗ τις ὁρᾶτο" 

θάμβησεν δ᾽ ᾿Αχιλεύς, μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην: δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν" 200 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“τίπτ᾽ αὖτ᾽, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, εἰλήλουθας; 

ἢ ἵνα ὕβριν ἴδῃ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο; 

λλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω" 

Ι5 ὑπερ υτλ ἢσι τάχ᾽ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ.᾽" ΞΘ 

Τὸν δ᾽ αὖτε τ τς θεὰ γον ᾿Αθήνη" 
“ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι, 

οὐρανόθεν" πρὸ δέ μ᾽ ἧκε θεὰ λευκώλενος “Ἢρη 
" -“ “-“ 4 ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φνλέουσά τε κηδομένη τε" 

ἀλλ᾽ ἄγε λῆγ᾽ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί: 210 
2 5.» δ Ν 3 , ε 5 ,’ ἀλλ᾽ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ" 
ὉΣ Ν 5 ς , Ἂ ἐκ Ν [4 » ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

Λ Ἢ “ 
καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα 

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε" σὺ δ᾽ ἴσχεο, πείθεο δ᾽ ἡμῖν." 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

““χρὴ μὲν σφωΐϊτερόν γε, θεά, ἔπος εἰρύσσασθαι 2τό 
κ , " , ΤΉΥΚΣ ἈΝ τν ΐ 

καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον' ὧς γὰρ ἄμεινον 
Φ ΄“- 9 7 ’ 3 9 3 ΄“' 5» 

ὃς κε θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ᾽ ἔκλυον αὑτοῦ. 
Ἢ αἱ δος ΠΕΘΔῸΣ ῇ Υ͂ 46 δ“. “- καὶ ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν, 

ἂψ δ᾽ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ᾽ ἀπίθησε 220 

φυ 

ξ.υ 
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Τ᾿ ΒΑΝΟΣ 

, 
μύθῳ ᾿Αθηναίης" ἢ δ᾽ Οὐὔλυμπόνδε βεβήκει 

δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. 
Ἃ “ “΄᾿ “ 7 

Πηλεΐδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 
3 .“ 7 Ν Κ ΄-“ ,ὕ, 

Ατρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο" 
[4 Ν 3 3. 5:5} Ι ““ οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι τόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆ 
Ψ ’ 3, 51. Ν 3 4 2 ἴω 

οὔτε λόχονδ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν 
7 “ Ν , Ν » ν 

τέτληκας θυμῷ τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. 
3 ἊΝ 7...) 3 ΝΝ Ν ΘΎΩΝ 9 “ 

ἢ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 
ἴω “ ὔ 

δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ" 
δημοβόρος βασιλεύς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις" 
3 Ν , 3 .“ “ Φ 4 
ἢ γὰρ ἂν, Ατρεῖδη, νῦν ὕστατα λωβῆήσαιο. 
ΡῚ 5. Ὗ Ὄ γς ΞΜ ΙΝ 7, Φ 9 “ 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι" 

δ “ δὰ - 

ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους 
΄7 2 ᾿ ΩΝ ΄- Ν 3 »): 7 

φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν, 
7 οὐδ᾽ ἀναθηλήσει" περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε 

ἴων 3ἝΡΟΡ 7 “ ἴων 

φύλλα τε καὶ φλοιόν: νῦν αὖτέ μιν υἷες ᾿Αχαιῶν 
3 Ι 7 4 ΄ 
ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας 

Χ ἈΝ 3. Ὁ. ς "4, “ Μ Φ 
πρὸς Διὸς εἰρύαται" ὁ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος" 

ἢ ποτ᾽ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας ᾿Αχαιῶν 
σύμπαντας" τότε δ᾽ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 

χραισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
" δ 

θνήσκοντες πίπτωσι: σὺ δ᾽ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις 
’ Φ 9. “ἢ 3 “ 5φν » 32 

χωόμενος ὃ τ΄ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἐτεισας. 
ἃ ἤ « Ν Ν “ , , 
ὡς φάτο 11ηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαΐῃ 

.“ 7 . 

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ᾽ αὐτός" 
«1 4 “- 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἐμήνιε" τοῖσι δὲ Νέστωρ 
ε ἣν 3 ’, Ἂν ’ὔ 3 Ἅ 

ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς ΠΠῸυλίων ἀγορητὴς, 
“ δ 1.5 ἈΝ ὔ , 7ὔ ε}ὕ, 3 7 

τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδὴ" 

τῷ δ᾽ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων θη ἰἐύξον μέρ βώτῃ 
3 υ 5993 ἐφθίαθ᾽, οἵ οἵ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο 
3 ὔ 3 ’ ἊΣ Ν ἤ Υ̓ 
ἐν Πύλῳ ἡγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν" 

225-235 εἴῃ. Ζεη. 241τ τότε Δι. Α [1,191 Μμ|8; χοῖς ςεῖ. 
249 γλυκίω Ζεη. (οἴ, 80) 251: αἵ Ζεη. 
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τ ΤΛΥΆΑΝΟΣ Ἃ 

“. 7 , 

ὅ σφιν ἐϊφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 
“᾿ 5 Ἢ “ Ι 

“ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος ᾿Αχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει" 

ἢ κεν γηθήσαι ΠΙρίαμος ἸΠριάμοιό τε παῖδες 255 
" “ , ζ, “ ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο θυμῷ, 

πιο. Ϊ “. 

εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν, 
ἃ “ 3 , οἱ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ᾽ ἐστὲ μάχεσθαι. 
ἀλλὰ πίθεσθ᾽- ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο" 
5, νὴ ὃ ἌΡ 9. ,ὔ 3. ἢ 9  γὴ 6 

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν 26ο 
, 9 3 7 ἀνδράσιν μίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ᾽ οἵ γ᾽ ἀθέριζον. 

5} Ι Μ, » »; , ϑνλν 
οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι, 
ζν ΄ [ο οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε, ποιμένα λαῶν, 

Δ 

Καινέα τ᾽ ᾿Ἐ ξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον, 
.᾿ ἵ 

Θησέα τ᾽ Αἰγείδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν" 265 
ἰ ἊΝ “-“ 2 ,ὔ [, 2 “ 

κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν" 

κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο, 
,ὔ 

φηρσὶν ὀρεσκῴοισι, καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. 

καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθών, 

τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης" καλέσαντο γὰρ αὐτοί: 270 
Ν ’ ΔῊ, 3. τ 2 ’ὔ 2ϑᾷ ἃ Ψ“ καὶ μαχόμην κατ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ" κείνοισι δ᾽ ἂν οὔ τις 

τῶν οἱ νῦν βροτοί εἶσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο" 
Ν , ,ὔ 7 ν 7) γκ καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ" 

ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὕμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον" 
Ἢ Ν ’ ΣΧ ὕΈ γά Φ.Ν, 5) ἐλ 4 

μήτε σὺ τὸνδ ἀγαθὸς περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην, 275 
5 5). τὴ “ ε “ ’, , “ 3 “ ἀλλ᾽ ἔα, ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες ᾿Αχαιῶν" 

΄, “Κ δος μήτε σύ, Πηλεΐδη, ἔθελ᾽ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ 
3 ’ὔ 2 Ν Μ, Ρ σις , “ “ 
ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ᾽ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς 

σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 
εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι, θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ, 280 

5 , Ϊὰ 

ἀλλ᾽ ὅ γε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 

258 βουλὴν Ατ. (καὶ ἐν τῇ πολυστίχῳ [)14.), Α Β Ο ἘΖ2}Ἐ8 ΡΙ2; βουλῇ 
Ἡδγδβο]εβ, νι]ρ. 26ο ὑμῖν Ζεη. νιιΐρ. : ἡμῖν Ατ. οΑ.1.81.101.18 
ΝΕ ΜΝ! 4]. 265 οπ. ντ]ρ. (-- Ηεβ8, ϑςυΐ. 182) : Πα}. Ὁ 6 8]., εἴξ. Π]1ο 
(Πτνυ5. 57. 1, Ῥδιβ. Χ. 29. 1ὸ 268 θηρσὶν ὈᾺΤΤ 271 ἐμωυτὸν 
Ζε τ 110 273 ξύνιεν Ατ. ΑΒ Ο 5118 γε: ξύνιον ςεί. 28:1 ὅ γε] 
ὅδε αν ΕΖΕ8Ετ σε Ύ, εἰΐ. ΝΙΊο. 



1. ἹΑΠΑΛΟΣ  Ἁ 

3 “Ἵ Ν Ν “ Ἂ 7ὔ 9 ΔῊΝ Υ Ατρεΐδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος" αὐτὰρ ἔγωγε 
πο. ἃὰ ὩΣ λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 

({ 3 “ [ 7 ο΄ 39 

ἕρκος Αχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 285 

“ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 
ἀλλ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 

ΙΝ Ν ω 5241 Ι ΘΕΌ ΙΕ εἰ πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν, 
ὯΝ Ν , εἴ 3 5 ’ὔ 5. πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἃ τιν᾽ οὐ πείσεσθαι ὀΐω" 

εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες, 290 
ΕΝ 4 ζ- ’ 3 Δ 7 39 

τοὐνεκὰ οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι; 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
«ς. 5 ἵ ’, Ν 9 ἈΝ 7ὔ ἢ γὰρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην, 

εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττι κεν εἴπης" ῆ Ργ μ ἡ 
᾿Ὶ Ν ΓΝ  Ῥ) 7 Ν ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε 295 

, 3 3 Ν " σ)ς ὩῸ Ν ,ὔ 3.} 
σήμαιν᾽" οὗ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω. 
Υ , 5. ἡ Ν 35 5 χὰ Ν ’ ὈΝΡδ ες 
ἄλλο ὃέ τοι ἐρέω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῃσι 

7 χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης 
Ψ Ν Ν " 3 ,ὔ 3.05 7 , ’ 

οὔτε σοὶ οὔτε τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσθέε γε δόντες" 
“ 5). εἰ [κ᾿ ἌΣ “- Ν δὲν , 

τῶν ὃ ἄλλων ἃ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηΐ μελαίνῃ, 300 
ἴω 9 9 ’ »} ἊΝ ΟΝ 3 "“" 

τῶν οὐκ ἂν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο" 
Ω) 3.5 Ὲ 5} ἊΝ " {4 { Ν “ Ὄ εἰ ὃ ἄγε μὴν πείρησαι, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε 
ΩΣ Ἷ - Ν ΡῚ 4 ὡς »55 
αἰψὰ τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. 

ἃ ’ 3.1.9. ζ Ἤ 2 [ ὡς τῷ γ᾽ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν 
9 “ “ ἌΡ, Ν ἊΝ ἣν 3 ἴω 

ἀνστήτην, λῦσαν δ᾽ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Αχαιῶν" 305 

Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας 
37.. 2 , Ν Ὁ ΕὐὐξῊΝ 
ἢϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν" 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἄρα νῆα θοὴν ἅλαδε προέρυσσεν, 
Ρὴ ϑ.ε 51 Ἐλ "5 δ. Δ ΟῚ 3.“- ’ 

ἐν ὃ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς ὃ ἑκατόμβην 

βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον 310 
Ὡ “ 9 9 δΝ ΒΝ ’ὔὕ 9 ὔ εἷσεν ἄγων" ἐν δ᾽ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Οδυσσεύς. 

2906 «ἰῇ. Αγ. 298 μαχήσομαι Δηίϊτη. Αὐξπορῆ. Νίαβϑ. ΑΥὙΡΟΪ. 
ΘΙπορ. Αγ. Ῥἃ σι τῦπα ( Τ 8]. : μαχέσσομαι ν. 1. ἀπὲ. (Η εγδοῖεο) νι]ρ. 

200 ἐπεί ῥ᾽ ἐθέλεις ἀφελέσθαι Ζεῃ. 304 μαχεσσαμένω ναΐρ. : 
μαχησαμένω Ατ. Οδπν. Ν"8 8090 ἐν Ατ., Ρ!0; ἐς νι!]ρ΄. (οἵ, 145) 
811 ἐν] ἂν ἃ σ᾽ δἰ. 



1. ἹΛΙΑΔΟΣ Α 

Οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα, 
ἣν » 1010) 1 3 , Υ̓ καοὺς δ΄ ᾿Ατρεϊδης ἀπολυμαίνεσθαι ἂνωγεν' 

οἱ δ᾽ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον, 
ἕρδον δ᾽ ᾿Απόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας 315 

,ὔ 5.2 Ὁ ΡοῚ ἊΣ ΣΡ (ς Ν 5 , ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν παρὰ θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο" 

κνίση δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ. 
ὰ ε Ν Ν 7 ἊΝ ΄, 5.5 2 “4 
ἧς οἱ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατὸν" οὐδ Αγαμέμνων 

λῆγ᾽ ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ᾽ ᾿Αχιλῆϊ, 
" , 

ἀλλ᾽ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Ἐὐρυβάτην προσέειπε, 320 
τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε" 

“ ἔρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος" 
Ἂ [4 ζ 3.0. 15, , εἶὰ , 

χειρὸς ἑλόντ᾽ ἀγέμεν Βρισηϊδα καλλιπάρῃον" 

εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι μὴ δώῃσιν, ἐγ μαι 
1) Ν Ν ’ ’ ε Ἂν [ὦ Υ̓͂ 39 ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι" τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. 325 

Ὃς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε:" 
Ν Ὁ Ὁ [6 ἥ ἊΝ γλτ 5). ὡς ᾿Ν 5 , τὼ δ᾽ ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην. 

τὸν δ᾽ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίν ρ , Ἷ ἡ: ἢ 
» Ὰ 4 3 

ἥμενον" οὐδ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν ᾿Αχιλλεύς. 3309 
Ν Ν 7 ἊΝ 5 7ὔ “ 

τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα 
7ὲ Ψ , "4 4 ΟΝ ΜΝ 5.9 , στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο" 

35. ὧἊὰς εν Φ 5. ΑΝ, Ν ’ , 
αὐτὰρ ὃ ἐγνω ῃσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε" 
«{ς » 7 Ν 9 ΘΝ ΝΥ 73. “ χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 

ἧσσον ἴτ᾽" οὔ τί μοι ὕμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 335 
Δ σι. . .«Κ Ψ 7 
ὃ σφῶϊ προΐει Βρισηϊδος εἵνεκα κούρης. 

ἀλλ᾽ ἄγε, διογενὲς Πατρόκλεες, ἔξαγε κούρην 
, ". ἊΝ ΚΜ Ν. 3 ΕΝ, ἷ " καί σφωΐϊν δὸς ἄγειν: τὼ δ᾽ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων 

πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων, 

καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος, εἴ ποτε δὴ αὖτε 340 

χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι 
-“- 4 δ Φ Ν »“, 3. 15, ὙΝΝ Ν ’ὔ 

τοῖς ἄλλοις" ἡ γὰρ ὃ γ᾽ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει, 

214 λύματα βάλλον Α΄. Β ΕΞ ΟΕε: -ατ᾽ ἔβ. ςεί. 324 δώωσιν ᾳ 
οἷ, 137 332 τί Ονρσ. Αγ. Ἵςοάἂά. : τέ ν. ]. δηΐ. 336 σφῶϊν Ζεηῃ. 
ΑΡΟΙ]. ἀε συπί. 11. 1τ5, 1.51,117 Μ! Οὔ, Α εογγ. 338 μάρτυρες 
340 ἀπηνέος ) ἀναιδέος ϑ3εἸειςι5 (ἐν τῇ πολυστίχῳ), ν. 1. ῖὰῃ Μ8 



1 ΤΑΤΑΛΟΣ ἃ 

3. 7 [ο .« ’ ἀν υς ΠΣ γι οὐδέ τι οἷδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, 
ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο ᾿Αχαιοί.᾽ 
Ὃς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρξρῳρ, 5345 

2 να Ψ .« ’ 
ἐκ δ᾽ ἄγαγε κλισίης Βρισηϊδα καλλιπάρῃον, 

ἴον Ὁ ὩΣ 3 ΩΝ “ 3 “ 
δῶκε δ᾽ ἄγειν" τὼ δ᾽ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας ᾿Αχαιῶν" 
« ἌΣ (ἢ “(ὦ “ Ν ἤ ρῶς 3 Ν ἢ δ᾽ ἀέκουσ᾽ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν: αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθείς, 

θῖν ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ᾽ ἀπείρονα πόντον" 350 

πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς" μα οἴ} ἢ Ὡρῆ ΧΕΙρ ΠῚ, 
ς ὩΣ 2 7 Θ᾽ τον , ’ 3}. 

μῆτερ, ἐπεί μ᾽ ἐτεκές γε μινυνθάδιὸν περ ἐόντα, 

τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης" νῦν δ᾽ οὐδέ με τυτθὸν ἔτεισεν" 
τ ἴ ΘῚ ΙΝ ." ΘΕΌΝ, Ψ 3 ΄ 

ἢ γὰρ μ᾽ ᾿Ατρεϊδης εὑρὺ κρείων Αγαμέμνων 5355 
δέει ν « ἊΝ; Ν μὰ ῇ ΦΥΒΩΝ 5 Ἅ,) 39 ἠἡτίμησεν' ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 

ὰ “- 7 ὡς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ 
ε [4 2 ΄ Ενὺν Ν Ν , ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι" 

ἰ “ .᾿ 
καρπαλίμως δ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠῦΐτ᾽ ὀμίχλη, 

- Ἅ 7 

καί ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος, 36ο 
7, 7 7 Υ̓ ΘΕ, 5. 9. 1 τι χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ΄ ὀνόμαζε' 

“τ ΄ὔ 7 ΝᾺ 7, Ψ ,ὔ τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος; 
5 δ Ν “ , σ ἐς 39 3») 
ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. 

7 »] ᾿Ζ 

Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
ἐς δι θ ,ὔ ΄ι 3 ’ ἰ 0.9 7 Α 6 οἶσθα" τίη τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ᾽ ἀγορεύω; 365 

φχόμεθ᾽ ἐς Θήβην, ἱερὴν πόλιν ᾿Πετίωνος, 
Ν Ν “ ΄ ἐνττν τ 2 ὔ ΙᾺ 

τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα" 
Ν ἊΣ τΝ “33. 2 ἝΝ 7] Ὁ 3 ἴω 

καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες ᾿Αχαιῶν, 
2 δὴ τ) 3 ἷὰ .« “ ἐκ ὃ ἔλον ᾿Ατρεΐδῃ Χρυσηϊδα καλλιπάρῃον. 

᾽ὔ 3 Ων 3 

Χρύσης δ᾽ αὖθ᾽ ἱερεὺς ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος 379 

ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 

,ὔ 

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 

3844 μαχέονται δε (εἰ. ΤῊ Ϊ ΕὙ55}}) 8350 ἐπ᾽ ἀπείρονα ΑΥ. : ἐπὶ οἴνοτο 
οοπά. 351 ὀρεγνύς) ἄναπτάς Ζεηῃ. : ἀνασχών ν. Ἰ. αηΐ. (-- 450) 
372-379 «ἰἢ. πὶς Ασ,ὶ (Ξ- τ-τό, 22- 25) 



1. ἹΛΙΑΔΟΣ Α 

4 ΟΝ Ἅ Ν » ῇ 3 Ψ, 

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς, 
᾿Ατρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν. 375 
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοὶ 
αἰδεῖσθαί θ᾽ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα" 
5 2 »} 3 εἴα 3 7 “ “ 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρεϊδῃ Αγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ, 
΄“ 3 “ 

ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε' 

χωόμενος δ᾽ ὁ γέρων πάλιν ᾧχετο' τοῖο δ᾽ ᾿Απόλλων 38ο 
εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν, 
ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αργείοισι κακὸν βέλος" οἱ δέ νυ λαοὶ 

θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ᾽ ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο 
ῇ 3 Ν Ἂ ΦΌΔΥΑΝ, 3 “ 4 Ν ’ 

πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν" ἄμμι δὲ μάντις 
κ᾿ 3. Ν 3 ᾽ ’ὔ ς [ εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας ἑκάτοιο. . 385 

3. Ἐν δι ὅ5. Ὁ. 19. ῸΝΝ. “- ᾽ Ν εχ ἢ αὐτίκ᾽ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι" 

᾿Ατρεΐωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ᾽ ἀναστὰς 
9 ’ὔὕ ““ ε Ν 4 5 ’ ἠπείλησεν μῦθον, ὁ δὴ τετελεσμένος ἐστί: 
ἊΝ ἊΝ ἊΝ ἊΝ ἊΞ ἌΝ Ὁ “, 3 Ν 

τὴν μὲν γὰρ σὺν νηὶ θοῇ ἑλίκωπες ᾿Αχαιοὶ 
2 ἿΆ [4 Υ̓ ἊΝ “ ΝΥ ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι" 390 
Ἂν Ν , ,ὔ Υ ’’ »" 

τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες 
“ “ ͵ ’ “ 3 ΄“ 

κούρην Βρισῆος, τὴν μοι δόσαν υἷες Αχαιῶν. 
3 Ν “ 3 , ᾽ὔ ,’ Ν εκ 

ἀλλὰ σύ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ξῆος" 
σι Ἄ 

ἐλθοῦσ᾽ Οὔλυμπόνδε Δία λίσαι, εἴ ποτε δὴ τι 
δ 

ἢ ἔπει ὦὥνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ. 395 
πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα 

εὐχομένης, ὅτ᾽ ἔφησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι 
» 2 3 [ἐ 5) , Ν 3 ““ οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, 

ὁππότε μιν ξυνδῆσαι ᾿Ολύμπιοι ἤθελον ἄλλοι, 

Ἥρη τ᾽ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη" 400 

ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐλθοῦσα, θεά, ὑπελύσαο δεσμῶν, 
ΚΠ ’ ᾿ 3. 5.5 Ἂϊ “ ὠχ᾽ ἑκατόγχειρον καλέσασ᾽ ἐς μακρὸν ΓΟλυμπον, 
ἃ Ι 4 ᾿ ΕΝ , 
ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἂνδρες δέ τε πάντες 

314 λίσσετο Ατ. ΔΑ ΒΈΒΙΙΡΤ: ἐλ. ςεΐ. («ἢ 15) 381 ἐπεί ῥά νύ 
ΤΠπεδρεηθβ, Ουργ. Οτγεί. (ἰεβές 56].) : ὃ δέ νυ λίαν ν. 1. 4Ρ. Ξε. Α 
395 ἑοῖο Ζεη. Ὀφσὶ 5 396-406 «ἴῃ. Ζεη. 4οο Παλλὰς ᾿Αθήνη] 
Φοῖβος ᾿Απόλλων Ζεηῃ. 54 ν.]. ἢ ΕΊ, οεἴξ. 5 ῬΙπά. ΟἹ. νἱϊ. 4τ, ῬΗΠοάεπη. 
ἀε ῥἱεί. Ρ. 41 403-405 δϑίεγιβοι Α : οπι. Αρμίμοη. 11. 626 ΝΥ. 



Τ᾽ ΤΑΙΡΑΧΟΣ .Ἀ 

3 ’ 3 ε Ν Ὁ » κὴ Ν 5» ,ὔ 

Αἰγαίων΄.----ὁ γὰρ αὖτε βίην οὗ πατρὸς ἀμείνων---- 
Φ ε Ν ζ , 4 “: ΄ 
ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων" 408 

Ἃ ἄν ΕΖ, ΄ Ν ΟΣ ΑΥΡΕ  Ἦ, τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ᾽ ἐτ᾽ ἔδησαν. 
“ “ ἿΝ, 7, Ν ἃς Ἄ 

τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων, 
, 527 5. Χ 7, ». κα αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 

τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ᾽ ἅλα ἔλσαι ᾿Αχαιοὺς 
κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 4το 

“- δὲ Ν ΤᾺ, τὸ ΕΚ ΟΝ, ,ὕ ἾἌ , 
γνῷ δὲ καὶ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ὰ Μ Φ“ ἡ 3 “- 5. Ν Ν 32) 
ἣν ἄτην, ὅ τ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτεισεν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα' 
ς- ν ᾿ 5. νυ 7 ᾽ὕ 5 ν 5 Ν “ ὦ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ᾽ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα; 
ΥΩ) » Ν ν 5. } Χύ κ᾽ ἶν 3 αἴθ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων 415 

Ὁ 3 7 ἴᾺ ΜῊΝ » , Ὰ [ 7 

ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δὴν" 
“ 3... 0ΕἹ 5 2) ᾽ὔ Νν 9.. Ἂ Ν 

νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων 
Υ̓ ον - Υ ο) ἤ 
ἔπλεο: τῶ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι. 

΄“- [Ζ 7 

τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ 
3. Υ 

εἶμ᾽ αὐτὴ πρὸς "᾽Ὄλυμπον ἀγάννιφον, αἴ κε πίθηται. 420 
πὶ ἊΝ Ν Ν “ Ν 7 3 ’ 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι 
᾿; Σ᾿ ΘΒ. “ , 3. 159 ᾽ὔ [έ 

μῆνι ᾿Αχαιοῖσιν, πολέμου ὃ ἀποπαύεο πάμπαν" 

Ζεὺς γὰρ ἐς ᾿Ωκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας 
ον Υ Ν “ ἈΝ το ἤ [ 

χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο" 

δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε, «.. [Ὁ] σι 

καὶ τότ᾽ ἔπειτά τοι εἷμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 

καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω." 

Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ᾽ αὐτοῦ 

χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐὐζώνοιο γυναικός, 
᾽7ὔ ε ,ὔ Δ 5 7 ϑυνο νι 3 Ἂς 

τὴν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων: αὐτὰρ Οδυσσεὺς 439 
5) ΄ [τὰ Ἵ ε Ν. ε “ 
ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο, 

494 βίην Ατ. Νε : βίῃ πολὺ φέρτατος ἁπάντων ὅππόσοι (ἄλλων ὅπ- 
πόσσοι Τ)πίΖεγ) ναΐουσ᾽ ὑπὸ Τάρταρον εὐρώεντα Ζεπῃ. : βίῃ να]ρ. 
4«τ τῶ ΑΒΟ Τ᾿ 8.. : τῷ νι]. (νϊά. ργαεῖ,) 423 μετὰ μέμνονας εἰ 
δαίμονας ἄλλους 41. 424 εἰϊι. αι. κατὰ Απί!πη. ΑΙΙΒίορη. Ν455. 
ΘΙΠΟΡ. Ουρσ. Δυ. ΕΝε ΡΙιδ ξογγ.; ΑΡΟἹ]]. εχ. : μετὰ νυ]ρ. ἕπονται 
ΑΙ. αν. Νε 428 ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰπουσ᾽ Βπι {0 Ν18 δ᾽ ἔλιπ᾽ ςοαάα. 

432 ἐντὸς] ἐγγὺς ΔΓ. 



..  ἸΤΑΘΟΣ Ὁ 

ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ᾽ ἐν νηὶ μελαίνῃ, 
« Ἁ ὅλ τς ’ ΄ “ ς Ἷ 
ἱστὸν ὃ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὕφεντες 

καρπαλίμως, τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. 435 
ΕῚ 3 ΒΝ ΠΣ Ν Ν , ΦΌ Ν 
ἐκ ὃ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήῆσι ἔδησαν" 
Ἂ Ν Ν 3 Ν “ ΘΙ ΑΝ, ες “ Ιῥ 

ἐκ δὲ καὶ αὑτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης, 

ἐκ δ᾽ ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ ᾿Απόλλωνι: 
ΕῚ ἊΝ Ν}Οὼ Χ “- ᾽ὔ 
ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο. 

τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς 449 
Ν ἐκ Ἅ Ν , ’ , 

πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει, καί μιν προσέειπεν" 

“ὦ Χρύση, πρό μ᾽ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ᾽ ἱερὴν ἑκατόμβην γέμεν, υ θ᾽ ἱερὴ μβη 
ε" ἀν “- » λοις 7 Ν 

ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ᾽ ἱλασόμεσθα ἄνακτα, 

ὃς νῦν ᾿Αργείοισι πολύστονα κήδε᾽ ἐφῆκεν." 445 
ὰ 3 Ν. 3) ἂν ,ὔ ς Ν ’ , 

ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δὲ δέξατο χαίρων 

παῖδα φίλην" τοὶ δ᾽ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην 
ε ’ὔ δ 5.1 Ν , 
ἑξείης ἔστησαν ἐύδμητον περὶ βωμόν, 

λα να, 5. Ν 3 , 1 ἢ 
χερνίψαντο ὃ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 

τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών" 450 

“κλῦθί μευ, ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις" 
ΣΕ ςς ᾽ 3.5.5 “ ἱ μ 3 [ ἡμὲν δή ποτ᾽ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο, 

΄ ἮΝ 2 , ᾿ ὅτ δὴ 3 ἴω 
τίμησας μὲν ἐμε, μέγα δ᾽ ἵψαο λαὸν ᾿Αχαιῶν" 
ΙΝ ὟΝ. ᾿ “ 73. 5 “ ΣΝ, 

ἠδ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ᾽ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ' 455 
" “ “-“ ὰ ’ Ν " 32 

ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἂμυνον. 
ἴω “ 3 Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 

ϑΥΧΌΝΝ Ἂ ΕΘ Νὔ Ν 53 ’ὔ αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
ΠΡ, Ἂς “- ΝῊ δ 

αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 

μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίση ἐκάλυψαν 46ο 
“ , δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν' 

434 ὑφέντες Ζεηῃ. ςοἄά. : ἀφέντες ΑΥν, 435 προέρεσσαν 505ὶδ. 
ΑΥΡΟΪ. ϑίπορ. Αγ. : προέρυσσαν Πσοαά. 444 αἴῃ. Ατ. 446--.447 ὡς 
εἰπὼν (εἶπεν ΝΝ ΟΙ[) τοὶ δ᾽ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην Ζεῃ. 447 ἱερὴν 
Ζεη. Ατο : κλειτὴν ν.]. απί., ςσοαα. ; κλεινὴν Ν] 449 ἀνέλοντο] 
προβάλοντο δε Ετι5έ. 451 μοι Ὁ" 453 ἠμὲν δή 51 Σ 75 (εἴ. Βὶ 234 
ΤΠ 236) : ἤδη μέν σο44. 



Ιῖ. ἹἸΔΤΑΔΟΣ 

καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζης ὃ γέ ἐπὶ δ᾽ αἴθ ; σχί(ῃς ὃ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἷνον 
“- 7 ΡῚ 

λεῖβε" νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 
3 “ 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο, 
᾽7ὔ 3 7 ΓΩ “- , 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 465 
[έ 7ὔ 7 ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
Ξ "“ ΄ “ αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 
ΡῚ 7 . 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
Σ ΟΤΤΕΣ 2 Ν , ΝΣ 7 3 ( αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 470 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν" 
οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο ἡμέριοι μολπῇ 

Χ ΘΓ ΕΛ 7 “ 3 “ καλὸν ἀείδοντες παιήονα κοῦροι ᾿Αχαιῶν, 
[ ΕΝ, ε Ν 7 7 Θ. 5 ’ὔ 

μέλποντες ἑκάεργον" ὃ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων. 
5 7 7) , 53 Ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε, 475 

Ν 7 7 ᾽ὔ { 

δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός" 
Ἂν 3 Ἢ 
ἥμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, 

“ Χ 9 ΄“- 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν" 
“- 5). ὧν 3᾿ 4 ἘΝ ΕΠ 3 7 

τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος ᾿Απόλλων" 
ε ϑιυ Ν 7 5} Ὁ ΟῚ Ι Ὁ) τ 7ὔ Ν 7 

οἱ ὃ ἱστὸν στήσαντ ἀνὰ θ᾽ ἱστία λευκὰ πέτασσαν, 480 
5 23.»ϑΝ.Κ ΄“. , ε ὔ 3 Ν Ν “ ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα 

, , ; 732 Κ Ἀν Θέ στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης" 
ς 5. 0.5] Ν “- 7] 7 

ἡ ὃ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον. 
 νἊς 3 ΣΟΥ ον Ν Ν ΞΥσΟΝ, 3 “ αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν, 
“ Ν “ 7 3. -ὐϑλϑ ᾽ὔ Υ 8 νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ᾽ ἠπείροιο ἔρυσσαν 485 

“- 7 ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ᾽ ἕρματα μακρὰ τἀάνυσσαν" 
3 Ν Ἂς 7 Ἂς ν , αὐτοὶ δὲ σκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε. 

Μ 

Αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι 
“ 7, 

διογενὴς Πηλῆος υἱός, πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
Μ 3 9 2 Ν 7 ἥ 

οὔτε ποτ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν 509 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ 
3 ᾿ 7, 5. 5.59: 7 7 αὖθι μένων, ποθέεσκε δ᾽ ἀὐτὴν τε πτόλεμοὸν τε. 

464 μῆρε κάη Αγ. Ῥιίοϊ. Μ8: -ρ᾽ ἐκ. ςεἴ. σπλάγχνα πάσ. Δ΄. Μ8: 
-χν᾽ ἐπ. οεΐ. 4644 σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο 
ΠΡ. 79. 4]: {π|ατρ΄. ΝΠ ΜΠ 2) 474 εἴιι. Ατ. 475 οΡεῖτι5 1)59 
484 μετὰ στ ΑΤ κ΄ αι αυτοι βαντὶ 55 485 εξαλο]ς ἡπειρον 
δε θοηῖ ν Ὧ" 486 -θωι παρὶ α })55 εἴ. Β. ΑΡΟΙ]. 505-7 488-492 β{}!. 
Ζεη. : 4901 ΠΟΗ 5ΟΓ. 
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1. ἹΛΙΑΔῸΣ Α 

ἌΝ χω ΄ 
᾽Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς, 

δ ἐ Ν ΝΠ ᾿Γ Ν 5ς 3 

καὶ τότε δὴ πρὸς Ολυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες 
9. Ζ πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε: Θέτις δ᾽ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων 495 

παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾽ ἣ γ᾽ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης, 
3 ᾽ὔ 3. 5 , 4 5 ἊΝ Ὰ 7 ἠερίη δ᾽ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. 
Ὁ 2 3 ΝΠ [, “ “ Υ̓ 

εὗρεν ὃ εὑρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων 
2 [ “ 2 Ά ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο 

2 2 “-“ 4 

καί ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων 500 

σκαιῇ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα ἢ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ ρ 
Ι͂ λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα" 

«ςς “ ῇ Ὗ» ζ ϑνν1.9 [ ἦὕ’ Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ᾽ ἀθανάτοισιν ὄνησα 
ΝΥ δλν , ΄, 57 
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ" 

ὔ ΄ ΕΔ ἁ 3 ,ὔ Υ 

τίμησὸν μοι υἱἷον, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων 505 
3. 3 2 , “ "5 5 “Ὰ 3 ,ὔ 

ἔπλετ᾽. ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
δα, ε Ν. Ν Ὑ ἐὲ ΞΕ ΝΩ͂Ν 3 {2 ἡτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 

ἀλλὰ σύ πέρ μιν τεῖσον, ᾿Ολύμπιε μητίετα Ζεῦ": 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ᾽ ἂν ᾿Αχαιοὶ 

υἱὸν ἐμὸν τείσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ." 510 
ὰ , ὡς φάτο' τὴν δ᾽ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς, 

ἀλλ᾽ ἀκέων δὴν ἧστο: Θέτις δ᾽ ὡς ἥψατο γούνων, 

ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις" 
“νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον, 
λον 530 5 ΥΣ ΝΠ " ,ὔ » 5. ΤΙΝ ἡ σον ἡ 
ἢ ἀπόειπ', ἐπεὶ οὗ τοι ἔπι δέος, ὄφρ ἐὺ εἰδέω 9.19 
“ 3) Ν. ἊΝ -“ 3 Ι ’’ 9 393 ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. 

τ Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
ςς 5 Ἂς ’ὔ ἡ 5). (ὦ [ 3...5 “ 9 ( 

ἡ δὴ λοίγια ἔργ ὃ τέ μ᾽ ἐχθοδοπῆσαι ἐφὴσεις 

Ἤρῃ, ὅτ᾽ ἄν μ᾽ ἐρέθησιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν" ρῃ: μ᾽ ἐρέθῃ 
ε 3 ἴων 

ἢ δὲ καὶ αὔτως μ᾽ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι 520 
“ ζ ΙΖ , [ῥ 4 »} ᾽ νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε, μή τι νοήσΊ μ χε, μὴ ἡσῇῃ 
χ “ ΄ Ηρη: ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω" 

503 ὄνησα] ἔτισα εἶξ. ίοηνΒ. Η4]. ταί. ἴχ. 15 510 τιμὴν 
ρμᾶξριυ 513 εἶρε τὸ Ιχίοῃ 519 Ἥρη ΑΤ. 522 τι Δι. (καὶ αἴ 
ἄλλαι σχεδὸν πᾶσαι διορθώσει) : σε σοα4. 



1 ἼΔΙΑΑΟΣ Ὰ 

“ 3. “" ’ ΜΨ ’, 

εἰ δ᾽ ἂγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίθῃς 
“ Ν 7 3 

τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ᾽ ἀθανάτοισι μέγιστον 
7 5 ἊΝ 5 Ν Ι͂ ϑίν δου 9 Ἁ 

τέκμωρ" οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλον 
ΘΒ, Ὁ Π..9 ᾽ὔὕ “ ᾽7ὔ “- ᾽ 37) 

οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὃ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω. 
ΠΕΙ Χ , ο)ν τ οΥτι Ὁ 7 - » καὶ κυανέῃσιν ἐπ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων" 

3 ἴ 3... “ Ὁ) (4 " 

ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος 
Ν ῇ κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο! μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "Ολυμπον. 

5 ἃ “ 

Τώ γ᾽ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν: ἡ μὲν ἔπειτα 
! ον ἴω 

εἰς ἅλα ἄλτο βαθεῖαν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ᾿Ολύμπου, 
ἊΝ Ὀ ΓΔὴ , Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα" θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν 

ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον" οὐδέ τις ἔτλη 
“ 2 ’ 5 3.1.9 ’ὔ ᾿ ε μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 

Ἢ ὡς ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ᾽ ἐπὶ θρόνου: οὐδέ μιν “Ἥρη 
3 7 5 ΟΝ δὴ (τ ε , Ἂς 
ἡγνοίησεν ἰδοῦσ᾽ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς 
2 ’ 7ὔ ον 7, 
ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος" 

3 7 ᾽ὔ ᾽,ὔ ᾽ὔ 7 

αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα: 
ΩΣ ἴω ἴω 

“τίς δὴ αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν συμφράσσατο βουλάς; 
το, ζ 3 Ν 3 ΚΡ Ὁ, ’ 5.}.14 αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντα 

[ [ 7 ὃς. ἡ 7 4 κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν" οὐδέ τί πώ μοι 
’ 7 5 “ 2 [τς { 39 

πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοῆ σης. 

[1 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε' 
«ς΄ Ν Ν ἷξ 2 δι 2 7 ΄ 

Ηρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους 
ἰὸ Ἃ ς λ ,ὔ Υ̓ 3 ἂλ Λ 3) Ἃ Ἂ εἰδήσειν' χαλεποί τοι ἔσοντ᾽ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ 

5 ϑ. ὅτι Ἁ 3... 05 Ν 5 7ὔ ὕ μὰ 
ἀλλ΄ ὃν μέν κ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὐ τις ἔπειτα 

» - ΄ , 3 » ΛΕ Ὁ 
οὔτε θεῶν πρότερος τόν γ εἴσεται οὔτ᾽ ἀνθρώπων" 
ἃ 7 ἈΝ ΛΑΔῈ ΚΟΟΝ 3 ΄ “ 547 ἴφὰ ὃν δέ κ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι, 

Κ Ν “ ε ὃ » δὲ λλ 22 
μὴ τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. 

Ν ἴον σ“ Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια “Ἡρη" 
ςς Ῥ,ΕΑΤς 7, - Ν “ Υ 

αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες; 
ἊΝ Ἅ 7 3 ΕΟ, Μ Ψ ἕῆς 

καὶ λίην σε πάρος Ὑ οὔτ᾽ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ, 

525 

Ξ) 519 

555 

540 

545 

559 

524 κατανεύσομαι ΑΥ. νι]. : ἐπινεύσομαι ν. ἷ. απί., εἴ[. Αἰπεη. 66 ς 
530 κρητὸς Ζεηῃ. 531 διέτμαγεν Δ΄. οἀἄ ΘΟ ΥΙΡΤ Δ ΒΟΟΘσεδΝςε 

αἷ. : διέτμαγον ςεί. 534 ἑδρέων 4. ο ἴᾳ 542 νυ Ρζτο τι 3910] 
549 ἐθέλωμι Ο ΡΙΞ2; -οἰμι ςεί. 550 μὴ σύγενε 553 οὔτε ΚΉΙ. 
Ατσιβίορι, τ, σοαά, ; οὐδὲ ν. 1. ἀπί. Μ1: νι 1 

Ωπ 
- 



τ ΨἉΙΑΑΔΌΣ ἃ 

ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσα θέλῃσθα. 

νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ 
[ 

ΟῚ ’, “ , ε ’ἤ ,ὔ 

ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος" 
3 ,ὔ Ν ἔ ,ὔ Ν Ἅ ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων" 
Ἂ ΘῈ Ν “ 5. λα; ε 3 “ τῇ σ᾽ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς ᾿Αχιλῆα 

" 5 , Ν , ΘΝ Ν 3 “ 39 τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
«ς ,’ Ξ.ῈΝ Ν 5. 5 ’ , 

δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, οὐδέ σε ληθω" 
΄΄ὦἅ 7 “, 

πρῆξαι δ᾽ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ θυμοῦ 
ὯΝ 2 Ἀν Ν , ἈΝΕ Υ̓́ μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι' τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται. 

εἰ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι" 

ἀλλ᾽ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ, 
ν, ’ὔ 5) “, “ ’ 3...15 »] 3 7 

μὴ νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ ἐν ᾿Ολύμπῳ 
Ων 5.3», 3 “ “ 5. ἢ - 5 , 29 ἄσσον ἰόνθ᾽, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. 

ὰ - ὡς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια “Ἥρη, 
ΕἸ .,.9) Ἧ “Ὁ 2 Ι ,ὔ ΩΝ 

καί ῥ΄' ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ" 

ὄχθησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες" 
“ 5) (ἡ 7 3 3. ὁ 13) ἌΣ 

τοῖσιν ὃ “Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἡρχ ἀγορεύειν, 

μητρὶ φίλῃ ἐπὶ ἦρα φέρων, λευκωλένῳ “Ἥρῃ: 
Ἐς 9 ὯΝ ΄,΄ " 5) ἡ Ὁ) 9) ΟΡ}. Ὁ) ’ 

ἡ δὴ λοίγια ἔργα τὰδ᾽ ἔσσεται οὐδ᾽ ἐτ᾽ ἀνεκτὰ, 

εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 

ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον" οὐδέ τι δαιτὸς 
5) ΄“ “ 3 3 Ν Ν ᾽ὔ “ 

ἐσθλῆς ἔσσεται δος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. 
Ι “ μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι, καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ, 

πατρὶ φίλῳ ἐπὶ ἦρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε 
“ “ “ 

νεικείησι πατήρ, σὺν δ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. 
» μ Ἄ)}  ΡᾺ Ὑ» 3 ἔκ 2 Ν 

εἴ περ γάρ κ᾿ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς 

ἐξ ἑδέων στυφελίξαι: ὁ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν" 

ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι καθάπτεσθα: μαλακοῖσιν' 

αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ἵλαος ᾿Ολύμπιος ἔσσεται ἡμῖν." 
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554 ὅττι θέλῃσθα Ἰϑῖοη. 514. 559 πολῦς Ζεη. Δ8Ρ. 56ἢ. Τ' (ςοά. 
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ἐπίηρα Ατ. νυ!ρ. τετιημένῃ ἦτορ ν. 1. Ρ. 5 ΒΤ 



1 ΠΛΤΑΛΘΣ  .Ὰ 

ἃ .« Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον 
Ν ,ὕ Ἄ, Ν ᾽ ΄, 7 

γητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει, καΐ μιν προσέειπε: 
Κ0 ἘΞ “ ϑδένο ΔΎ Οδάνσο 7 τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ, 

μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι 

θεινομένην, τότε δ᾽ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ 
“ 5 ὔ Ν 2 ᾽ὔ 5 7 χραισμεῖν' ἀργαλέος γὰρ λύμπιος ἀντιφέρεσθαι" 

μ “ Ὧν ὩΣ 5... 5 ,ὔ κα 
ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 

ῥῖψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο, 

πᾶν δ᾽ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι Ἶμαρ φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίς 
[ 2 ΄ ΘΝ ΤᾺ ϑ νον Ἃ Ὅλ ταν 

κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ᾽ ἔτ: ϑυμὸς ἐνῆεν" 
Υ ΜΠ ᾿Ὰ ΝΥ ,ὔ ΄, 393 
ἐνθα με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. 

ἃ ἊΝ Ὡς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 

μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον' 
τ ας ε “ " “ 3 ,ὔ ὭΣ 

αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν 
3 ’ Ν ΄ 5 δ “ 5 Ά 

οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων" 
᾿ ἌΝ ΝΟ. ΡΝ “ “ 
ἄσβεστος ὃ ἂρ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν, 
ες Μ “ Ν 4 Ἷ 

ὡς ἴδον Ηφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 
ὰ ’ Ν , 3 3 3.) » 
ὡς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 
ὰ 

οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ᾽ ᾿Απόλλων, 

Μουσάων θ᾽, αἱ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 

οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἷκόνδε ἕκαστος, 
Ὁ ες [ ἴον Χ 5 » 

ἦχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 
“ ἐ 3 72 7 

Ηφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι" 
[4 Ν Ἂς Ν ἁ 7 37..2) 2 ᾽,ὔ “ὲ 7 

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἢ Ολύμπιος ἀστεροπητῆς, 
Υ̓ 7 “Δ ὦ Ν “ ΟΝ 
ἐνθα πάρος κοιμᾶθ᾽ ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι" 
Μ ΄“ Ν 

ἔνθα καθεῦδ᾽ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος “Ἥρη. 

585 χειρὶ ΑτΙΒίορἢ. ϑ5οϑβϑὶβ. Μ455. Ατ, : χερσὶ ςοἄά. 
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ὅτι ἔνθ᾽ ἐκάθευδ᾽ Ζεη. 



ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 
Ὁ ,, ’ὔ 3 2 Υ 7 “ 

εὗδον παννύχιοι, Δία δ΄ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος, 
΄ “ 

ἀλλ᾽ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς ᾿Αχιλῆα 
ιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ ὶν ̓Αχαιῶ τιμήσῃ; ῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή, 
πέμψαι ἐπ᾽ ᾿Ατρεΐδη ᾿Αγαμέμνονι οὖλον Ονειρον" 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 
“ βάσκ᾽ ἴθι, οὖλε Ὄνειρε, θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν" 
ἐλθὼν ἐς κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο 

ΔΎ ΟΣ, 159. ’ 3 , ες “ 7 

πάντα μὰλ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτελλω: Ιο 
“ ΠΣ , ’ 3 ἊΝ: θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομόωντας ᾿Αχαιοὺς 

΄, “ ἵᾷ 6 ’ 2 πανσυδίῃ" νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν 
Τρώων: οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
5 Ι » , ἿΝ « ἀθάνατοι φράζνται: ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται." 15 

ὰ ἱέ “ " » “ ὡς φάτο, βῆ δ᾽ ἄρ᾽ ΓΟνειρος, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε' 
γέ τ. ΤῸ ἊΝ 5 Ν “ 3 ΄“ καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

ἐπ 

1 ὦλλοι Ζεη. 2 ἔχε νήδυμος Δτ. νιιδ. : ἔχεν ἥδυμος ν. 1. ἀπέ. Οϑ 
γρ. Βιηή, εἴ, δ 7935 μ 311, ἢ. ΗΕ͵ΠῚ. 241, 449 8 φρένας }) 55. Βπι2 

4 τιμήσει᾽ εἰϊ. 5Ξ6Π0]}].: τιμήσει 1.12,55.1π ΑΥΚ : τιμήσῃ νυ]ξ. πολῦς 
Ζεῃ. 6 ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα ᾳ1.351,10 1.18 Μὲ Με Ν! 4]. 12 ἕλοι 
Ζεη. νι]ρ. - ἕλοις Ατ. οὶ Βηθ 1.3 Με ΡΟν2 15 δίδομεν δέ οἱ εὖχος 
ἀρέσθαι Ατϊδί. Ροεῖΐ. 25, Ξορῇ. εἰ. 4 



ΓΑ ΑΘΣ 

βῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ατρεΐδην ᾿Αγαμέμνονα' τὸν δὲ κίχανεν 
“ ϑῖν Ψ Ν βιὸς Ὁ ’ὔ 7 “τ 

εὕδοντ᾽ ἐν κλισίῃ, περὶ δ᾽ ἀμβρόσιος κέχυθ᾽ ὕπνος. 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς, 

Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ᾿ ᾿Αγαμέμνων" 
χ 2 ἰ ,ὔ “ ᾽» 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος ᾿Ονειρος 
΄ .« “ εὕδεις, ᾿Ατρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο" 

3 Ν οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 
κὺ ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε' : ρ μέμη 

“ Ὁ. 1 Ὁ) [ “5, ἈΝ , νῦν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα' Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 
ἃ Ἄς δΝ, ΞῈΝ [ 7 9. 9..,..19 , 
ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ ἐλεαίρει. 

θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας ᾿Αχαιοὺς 
’,ὔ “ ’ ε ’ὔ 3 ,ὔ πανσυδίῃ: νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 

5 3 Ρ) 3 Τρώων: οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
5 ’ ’ 300: ἢ Ν ε 
ἀθάνατοι φράζονται' ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται 
2 ’ἤ 3 Ν ἊΝ “ 5 ἵ ᾽ὔ ΙΆ 

ἐκ Διός: ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη 
«ε Ἷ τος 9}, ᾽ὔ 4 3 7 39 αἱρείτω, εὖτ᾽ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ. 

Ως ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δ᾽ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 

τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ᾽ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον" 
“ ἊΝ “ 3 (ἐν πτο κ Ι, ’ “ ,ὔ 

φῆ γὰρ ὃ γ᾽ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ματι κείνῳ, 
, 3. Ν ΝΟ αὐ  ( Ν 7 Υ 

νήπιος, οὐδὲ τὰ ἤδη ἃ ῥα Ζεὺς μήδετο ἐργα" 
7 Ν Μ 53. Υ 3.5. 9}, 

θήσειν γὰρ ἔτ ἔμελλεν ἐπ᾿ ἀλγεὰ τε στοναχὰς τε 

Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

ἔγρετο δ᾽ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ᾽ ὀμφή: 
ἕζετο δ᾽ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα, 

καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος" 
Ν ΣΙ ΧΘΚΟΝ -" δ. 7 ἊΝ 7 

ποσσὶ ὃ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον" 
“ἷ Ν “ 7.. Μ 3. 

εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον, ἄφθιτον αἰεί" 

σὺν τῷ ἔ ἃ νῆας ᾿Αχαιῷ λ ὔ ᾧ ἔβη κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

᾿Ηὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον, 

18 δ᾽ ἐκ. σοἀά. ρτγαείεσ Οϑ [9 22 θεῖος] οὖλος Ὅφ Δ 55. 4]. 
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ΑΘ Ὁ) Β 

Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν" 
ΡΊΞΕΩΝ ς 7 ’ , αὐτὰρ ὁ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε 

κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας ᾿Αχαιούς" 
« ἫΝ 5 7 Ν 3 3 Ψ, ΔΝ 5 οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα" 
Βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων 

, κ ν᾿ , ὌΨΙ Τα Νεστορέῃ παρὰ νηὶ Πυλοιγενέος βασιλῆος 
ἊΝ “ , Ν 5 ΄, 4 τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν" 

“ “ τὴ δ “ κλῦτε, φίλοι: θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ᾿Ονειρος 

ἀμβροσίην διὰ νύκτα: μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ 
ϑ'ῳ » , ’, ’ 5. Ὗ 5) 6 εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐφκει" 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

“ εὕδεις, ᾿Ατρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο" 
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε: ; ρ μέμη 
νῦν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα' Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμ!, 
ἃ ἜΝ ΞῪΝ μ » ΔΙ, 19 ζ ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ ἐλεαίρει" 

θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας ᾿Αχαιοὺς 
,ὕ “ ο » 3 πανσυδίῃ" νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 

3 3 

Τρώων" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
3 ἵ ἷ 2 { ἊΣ ε ἀθάνατοι φράζονται' ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
͵ - 

Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται 

ἐκ Διός: ἀλλὰ σὺ σῆσιν ἔχε φρεσίν. ὡς ὃ μὲν εἰπὼν ΧΕ . 
᾽» 5.0.5 [ 3. δας δὲ ἣν ἊΝ “ 3 Κ ᾧχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας ᾿Α χαιῶν' 

“ ΘΈΛ.) ἊΣ Υ̓ 7 ἃ “ 5) ’ὔ πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί, 
Χ Α δὰ Ν 7... “ 

καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκληΐϊσι κελεύσω" 

ὑμεῖς δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν." 
ἷ΄ Ν “ ϊ Ψ, Ητοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 
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53 βουλὴν Ζεηῃ. (ἐν ταῖς κοιναῖς Ὠ)]14.γ, ντ1]5.: βουλὴ Ατὶδίορῃ. Ατ. Βηνὅ, 
005 φοσγ. γρ. Ῥ5 54 Πυλοιγενέος ῬΑ ΒΤ 8]. : Πυληγενέος να]ξ. 

ῬΙῸ 55 αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, 
τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων Ζεπ. 

56 θεῖόν Ζεῃ. ΡΙῸ όο-7ο 
ἠνώγει σε πατὴρ ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων 
Τρωσὶ μαχήσασθαι προτὶ Ἴλιον" ὧς ὃ μὲν εἰπὼν Ζει), 

64 αἴ. ἢϊς Ασ., οἴ. 27 716--83 αἰ. Αγ. 



9 ΤΑΙΤΛΟΣ 8 

Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος" 
Φ 5.59 7 2 ᾽ὔ Ν ἱ 
ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 

“" , 

“ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
) 7, Χ » 3 ἤν » Υ 

εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Αχαιῶν ἄλλος ἔνισπε, 

ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον" 
““ ΟΜ ἃ ΧΑ. 1.3} 3 “- ΒΩ “Ὁ 

νῦν δ᾽ ἴδεν ὃς μέγ᾽ ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχεται εἶναι" 
͵ 3, ΧῈ Ὁ “ ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας ᾿Αχαιῶν." 

ὰ » ἴω φ 3 7 

ὡς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξ ἦρχε νέεσθαι, 
« 3 3 , ’ὔ ’, ΄ “ οἱ ὃ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν 

΄“ “ Ρ γα Ν Ἄ 
σκηπτούῦχοι βασιλῆες" ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. 
2..λ » ΓξΡ , ς Ι 

ηὔτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἃδινάων, 
Ι 5 “ 5.ῈΝ , 3) ’ πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων" 

3 “- 

βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν" 
«ε Ἧ ΠΝ 9} ε , ε 7 Υ 

αἱ μέν τ΄ ἔνθα ὅλις πεποτήαται, αἱ δέ τε ἐνθα" 
ἃ “ " Ν “- ᾿Ὰ Ν 
ὡς τῶν ἐθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 
3... ἢ ͵ ν 5 ’ 

ἤϊονος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο 
,ὕ Υ » ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν: μετὰ δέ σφισιν Ὄσσα δεδήει 

3 7 ὭΣ ἢ ἊΝ Υ̓ ε 3.5 “ 

ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι, Διὸς ἄγγελος" οἱ δ᾽ ἀγέροντο. 
Ν 3 5 χὰ « ἊΝ Ν 7ὔ “ 

τετρήχει δ᾽ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα 

λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ᾽ ἦν: ἐννέα δέ σφεας 
7ὔ 7 ζῶν {εν 

κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴ ποτ᾽ ἀὑὐτῆς 
ἤ 3 3 4 Ν “4 7 σχοίατ᾽, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων. 

σπουδῇ δ᾽ ἕζτο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας 
[ “ ΘΙΝΝ ΣΝ Ὗ 2 7ὔ παυσάμενοι κλαγγῆς᾽ ἀνὰ δὲ κρείων Αγαμέμνων 

᾿ “ ΝΜ Ν Ν “ ῇ Ὗ 

ἔστη σκῆπτρον ἔχων, τὸ μὲν Ἥφαιστος κἀμε τεύχων. 
Ἵ “ 

Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι, 
ΡΥ Αος " Ν “-“ δ »} .“- ’ὔ ες 

αὐτὰρ ἂρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφοόντῃ 

Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ, 

αὐτὰρ ὁ αὖτε ἸΤέλοψ δῶκ᾽ ᾿Ατρέϊ, ποιμένι λαῶν’ 
3 [ ἵ Ατρεὺς δὲ θνήσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ, 

αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστ᾽ ᾿Αγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι, 
“ “Ζ Δ “. ἌΝ ἥ πολλῇσιν νήσοισι καὶ ᾿Αργεῖ παντὶ ἀνάσσειν. 

82 ᾿Αχαιῶν νιι]ρ΄. : ἐνὶ στρατῷ 6 5 ἃ Εἰι5ι, 

8ο 

φο 

95 

ΙΟοο 

1ο5 



δ. ΤΑΤΑΛΔΌΣ ΒΒ 

τῷ ὅ γ᾽ ἐρεισάμενος ἔπε᾽ ᾿Αργείοισι μετηύδα" ἢ ὅ γ᾽ ἐρεισάμ ργείοισι μετ 
ΓᾺ ,ἷ “ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοί, θεράποντες ἴΑρηος, 110 

,ὔ 7 7, Υ̓ 3 ͵ ’ὔὕ 

Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ, 
ἑ Μ σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 

Υ 2 “ ΡῚ 3 , 3 [4 ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 
“κ᾿ Ν δ 5 ᾿ ΄ὔ 7 7 νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει 

δυσκλέα ἔΑργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 115 
, “Ὁ 

οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 
δ ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα 
ΟΝ Ν » “ Ν “ 2 δ Ἁ ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει: τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 

5 Ν Ν , 5)... ἡ) Ν Ν᾿» “ [4 αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, 

μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ᾿Αχαιῶν 120 
ἡ ’, ", 5. Ν 
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι 

7, 
ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ᾽ οὔ πώ τι πέφανται" 

εἴ περ γάρ κ᾽ ἐθέλοιμεν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε, 
“ Ν Ψ 3 “ “" 
ὅρκια πιστὰ ταμόντες, ἀριθμηθήμεναι ἄμφω, 

Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, 125 
ἡμεῖς δ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν ᾿Αχαιοί, 

Τρώων δ᾽ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν, 
[ πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο. 

΄ 3 ἐξ ,ὔ » Σ 3 - τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας ᾿Αχαιῶν 

Τρώων, οἱ ναίουσι κατὰ πτόλιν" ἀλλ᾽ ἐπίκουροι 130 
πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν, 

οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ᾽ ἐθέλοντα 
5 Ἢ » ’ 3 ’ γ Ιλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον. 

“ ἵ ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί, 
“ “, σι , καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται" 135 

ε , ς » ’Ψ 3. ΟὟ, Ν Ἂ 7 αἷ δέ που ἡμέτεραί τ᾽’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα 

111-τιϑ δίῃ. Ζεπη. 111 μέγα Ζεη. (εΔιιείοτε ὨΙάντπηο), νπ]ρ.. : 
μέγας Ατ. (αΠἸ5ἰγαΐίιϑ, οἰξ. θιοη. Ηδ8]. γαῖ, ν1]. 15, Ὁ ΑἹ]. 110 αἰσχρὸν 
γὰρ τόδε γ᾽] λώβη γὰρ τάδε γ᾽ Ζεῃ. 124 κἰἢ. Ατσ. 125 Τρῶες ν. Ἷ. 
84Ρ. Επ5ὲ. (Αγ. ὃ 127 ἕκαστοι τ. Μὅ ΝΜ ; ἕκαστον [)ετη. ἱχίοπ, 
ν]ρ. 130-133 δίῃ. Ατυσ. 131 ἔασιν] ἔνεισιν (ΙΔΠἰ5ίγαΐι5, Α΄. εα. 
Δἰίεγα 132 ἵμε κεπί Ὁ 133 Ἰλίου να]ρ. : Ἴλιον Α΄. (ἐν τοῖς 
κατ᾽ ᾿Αριστοφάνην ὑπομνήμασιν ᾿Αριστάρχου )14.}) ΒιιΈ 1,5 1111.16 νπ γη- 
᾿λι0}} 951 



ο. ΠΛΤΑΛΘΣ ΒΒ 

ο' ΙΕ Ν Ϊξ 7 Υ ἌΣΤΥ, 

ἦατ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι" ἄμμι δὲ ἔργον 

αὔτως ἀκράαντον, οὗ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἱκόμεσθα. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 140 

3 ἊΝ “ Ψ, ς " 3 [ 39 οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

Ὡς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε 
-“ Ν, Ψ “ 5 “ 2 πᾷ 

πᾶσι μετὰ πληθύν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν᾽ 
͵7ὕ ΝΣ “ Ν Ν ᾽7ὔ ἊΣ ͵ 

κινήθη ὃ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης, 

πόντου ᾿Ικαρίοιο, τὰ μέν τ᾽ Εὖρός τε Νότος τε 145 

ὥρορ᾽ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. 
ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθών, 

λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ᾽ ἠμύει ἀσταχύεσσιν, 
ΩΥ “- ὩΣ ΕΣ. 9 Ν 7 Ν 5.5 “- ὡς τῶν πᾶσ ἀγορὴ κινήθη" τοὶ δ᾽ ἀλαλητῷ 

“ 43,9 15) Ὁ ͵ὔ “ ΦΕξ 7 ψ 

νῆας ἔπ ἐσσεύοντο, ποδῶν ὃ ὑπένερθε κονί(η 150 

ἵστατ᾽ ἀειρομένη: τοὶ δ᾽ ἀλλήλοισι κέλευον 

ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ᾽ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν, 
5 ᾽ὔ Ὁ οὐ) ΚΟ τος ΡῚ 3 Ν Ὁ οὐρούς τ᾽ ἐξεκάθαιρον: ἀὐτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν 
» ε [ ΕἼΩΝ τ [ἐ “Ὰ 

οἴκαδε ἱεμένων" ὑπὸ δ᾽ ἥρεον ἕρματα νηῶν. 

Ἔνθα κεν ᾿Αργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη, 155 
3 δ 5) 7 “ Ν “ Υ 

εἰ μὴ ᾿Αθηναίην “Ἡρη πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
«ς ἃ ’ 93 ’ Ἂν; ᾽ 3 7 ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 

οὕτω δὴ οἷκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

᾿Αργεῖοι φεύξονται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης, 
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν τόο 

᾿Αργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 
5. 4 Ψ ’ “ 3 Ν ᾽ὔ »ν Ἐ 

ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης 

ἀλλ᾽ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων" 

σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 
9 

137 εἴατ᾽ ἐνὶ νυ]ρ. : εἵαται ἐν Ἡετδο 1465 Ὁ ὁ αὶ ἃ ΝῚ Κα 4]. : εἵατ 
ἐνα 18 09 νπ ν 2 προτιδέγμεναι }" ΑΝε 141 «ἰῇ. 

αυϊάδπι δηΐ. : οὐη. ΝΣ 143 ἴῃ. Αγ. 144 φὴ Ζεη. : ὡς εοάά. 
148 ἐπαΐσσων ΑΥΒίΟΡΗ. 156 εἰ μὴ ᾿Αθηναίη λαοσσόος ἦλθ᾽ 

ἀπ᾿ ᾽Ολύμπου Ζεη. 157. τόϑ8 οπϊδιί Ζεη. τόο--τ62 κἰῃ. 
Βὶς Αγ. (Ξ τη6-τη8) τό: ᾿Αργείην θ᾽ Ζεῃ. 163 κατὰ ΔΥ. 
(ἅπασαι) ἃ ο ἔφ ἰ : μετὰ ))", εοά6. ρΙεΓγίαπε τ64 «ἴῃ. ἢϊς Αγ. (180) 
σοῖς Ατϊδίορη. Ατ. (αΐ χαριέσταται) 1.18 109 ν8 ; σοῖς δ᾽ νυ]. 



οι ἸἹΑΑΟΣ ΒΒ 

ΝΝ " μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας." ιό5 
ὰ - ’ ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα" 
’ὔ 3 ὦ Ν ΠΡΟ ΡΑΥ “ 3 “ 

καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

εὗρεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον, 
ς ἌΝ ΟΣ. ΠΟΛ Ν Ὁ} Ὸς! 7 , 

ἑσταότ" οὐδ ὃ γε νηὸς ἐὐσσέλμοιο μελαίνης 170 
ε 3 5 7] 5 , Ν Ἁ Ψ ἅπτετ᾽, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν" 

ἰγχοῦ δ᾽ ἱσταμέν οσέφη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 
Ἶ Ν 7 “- “" διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 
οὕτω δὴ οἴκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

3 , 7... 

φεύξεσθ᾽ ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες, 175 
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν ΤΙριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε 

ε “ Ὁ ἴω ᾿Αργείην ᾿Ελένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 

ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης; 
ἀλλ᾽ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν, μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει, 

“ 2.09 “ 3 ’ 2 ,ὔ “ [ σοῖς δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 180 
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας." 

ἃ ων ,ὔ ΄- 2 ’ Ὡς φάθ᾽, ὁ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης, 
“- “ ἊΝ 

βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε: τὴν δὲ κόμισσε 
“ 7 δ Ῥ 

κῆρυξ Ἐὐρυβάτης ᾿Ιθακήσιος, ὅς οἱ ὀπήδει" 

αὐτὸς δ᾽ ᾿Ατρεΐδεω ᾿Αγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν 185 
ἥ ζ ε “ 2.. 9) ΣΌΝ 

δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον, ἄφθιτον αἰεί: 
ἊΝ Ἐν Ὁ δὴ Ν “ 3 “Ὁ , σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

Ω͂ “ Υ̓ Ἢ , Ον τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 
- ’ τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς" 

““ δαιμόνι᾽, οὔ σε ἔοικε κακὸν ὡς δειδίσσεσθαι, 190 

ἀλλ᾽ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς" 
3 Ὰ ἤ ον 3 Ὁ » 3 .«᾿ οὐ γάρ πω σάφα οἷσθ᾽ οἷος νόος ᾿Ατρεΐωνος" 
“ ὃς “ ; 5.» Ξ 3 κι 

νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα ὃ ἴψεται υἷας Αχαιῶν. 
5 “- 3 3 , δὴ ὕΑ “ Υ 

ἐν βουλῇ ὃ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε; 

τόϑ οηι. ἃ ΟἿ Α Β ΟΤ εἱ. 179 κατὰ Α΄. Α΄] 8]. : μετὰ νυ]ρ. 
μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει] χαλκοχιτώνων Ὁ" π|. Ρ. 18ο δ᾽ οτ. Β, εἶ 

τό4 185 οπὶ. )) 1 187 ἔβη] βὰς Ζεη. 192 ᾿Ατρείωνος 
Ατιβίορῃ. Ασ. Πΐοη. 514. Ῥειη. ᾿χίοη, Ν1} : ̓Ατρείδαο 55, οοἀ4. ςεΐ. 
πος ἐγαηβίμ!1 205-995 Ατ. 193-107 αἰ. Α΄. (οἵη. Χεη. τηεπ,. 1. 2. 56) 



οι ΑΘ Ὁ Ὁ 

,» Ι ΕΛ Ν 4 3 ΄- μή τι χολωσάμενος ῥέξη κακὸν υἷας ᾿Αχαιῶν: 1095 
7 

θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων, 
τιμὴ δ᾽ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς." 

ὰ 3᾿ ΄ Ὰ Ε 
Ον δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, 

Ν 7 9 ς [ Ψ, τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ' 
«ςς 5 3 7 Ὃ Δ γ3ἢ “ “᾽ 

δαιμόνι, ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, 200 
ἃ ’ ᾽ τῇ 3 Ν 3...05 ’ Ἄν 9 

οἕ σέο φέρτεροΐ εἶσι, σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 
οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ μῳ ἐναρίθμιος ῇ. 
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιοί: 
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη" εἷς κοίρανος ἔστω, 
εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω 205 

΄ ἷϑ ἊἋ Ν 3 

σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύῃσι. 
δ “ 4 » ’ ε 3.09 (4 

ὡς ὃ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν" οἱ δ᾽ ἀγορῆήνδε 

αὗτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
5 “ Ι 7 “-“ ,ὔ ’ 

αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δὲ τε πόντος. 210 
’ ς ἔΑλλοι μέν ῥ᾽ ἕζντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας" 

Ξ ᾽, . ἐ “- Ρ) ΄Ν 2 , Θερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα, 
ὃς ἔ ὶ ἧσιν ἄκοσμά ολλά τε ἤὸ ὃς ἔπεα φρεσὶ ἡσιν ἀκοσμὰ τε ΠΤ 7) η; 

ιν Ἂς 3 Ν ᾿ 3 [4 “- 

μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, 

ἀλλ᾽ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον ᾿Αργείοισιν 215 
δ Ἷ ἊΝ 5 Ν ἴς ΔΉ 47 15: 

ἔμμεναι" αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε: 
Ν 5 Ν 39. οἢ ’, Ν. , ΟΡ: 

φολκὸς ἔην, χωλὸς ὃ᾽ ἕτερον πόδα" τὼ ὃδέ οἱ ὦμω 

κυρτώ, ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε" αὐτὰρ ὕπερθε 

φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεὸδνὴ δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη. 
ἔχθιστος δ᾽ ᾿Αχιλῆϊ μάλιστ᾽ ἣν ἠδ᾽ ᾿Οδυσῆϊ" 220 

Ν Ν ᾽ὔ 555) ον" ΤῸ] , ᾽ὔ τὼ γὰρ νεικείεσκε' τότ᾽ αὖτ Αγαμέμνονι δίῳ 

ὀξέα κεκλήγων λέγ᾽ ὀνείδεα: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
2 , ,ὔ ,ὔ ΠΣ ,ΟΤΩΝ “ ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ᾽ ἐνὶ θυμῷ. 

Φυ τ ας ξ Ἂς ΄σ' 3 Υ ᾽7ὔ , 

αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν ᾿Αγαμέμνονα νείκεε μύθῳ" 

1906 διοτρεφέων βασιλήων εἰΐί. Ατίδί. τῃεῖ. 11. 2, Ζεῃ. ἃ σ᾽ Ὁ ὁ ΝῚΣ αδἱ.: 
διοτρεφέος βασιλῆος ΔΑτι  ΦΡΟΑΒΟΤ 197 οΡε]ὺ5 )957 τοῦ τ᾽ 
οὔ. 6 ΒΤ Α δςουγ. 204 ἀγαθὴ Ὁ“ 205 -μητης 1π50Γ. ]. Η, 5. 
ἜΧΙ 5990 206 Πεῦ. 5,9 5' ἢ αὖ ) 10 (ἢ γΓγν5. 1. τ : οπ]. ςεί. βου- 
λεύῃσι Το Νί43 (οἴ 1 99) : βασιλεύῃ σοαά. 212 θαρσιτης Ὁ" 

213 ὅσσ᾽ ἔπεα : ὅς ῥ᾽ οεί. 220-225 δἰῇ. Ζεη. 222 κεκληγὼς: 
σοα 4. οἴ, Ἑ 591 Μ 125 224 βοῶν] βιβὰς Ὁ Αἱ. 



2. ΪἹΛΙΑΔΟΣ Β 

“ς-ς" Ατρεΐδη, τέο δὴ. αὖτ᾽ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις; 225 

πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες 
εἰσὶν ἐνὶ κλισίης ἐξαίρετοι, ἅς τοι ᾽Αχαιοὶ 

πρωτίστῳ δίδομεν, εὖτ᾽ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. 

ἢ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει 

Τρώων ἱπποδάμων ἐξ ᾿Ιλίου υἷος ἄποινα, 230 
[τ ΤΟΝ, ᾽ὔ 3 “ ΝΥ 3 - 
ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος ᾿Αχαιῶν, 
οὴἡῖς “ Ψ 6“ » 3 ο ’ ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι, 

ἣν τ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν 

ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 
ὦ πέπονες, κἀκ᾽ ἐλέγχε᾽, ᾿Αχαιΐδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί, 235 

» Ω͂ Ν Νν Ἅ , δ}. Ὁ ρα 

οἴκαδε περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε ὃ ἐῶμεν 
2 ΧΡΥΣῸΣ , 7 ΄ » »᾿ 

αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται 

ἦ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν, ἦε καὶ οὐκί: 
“Ὁ ἊΝ “, 3 [οὴ ε ΡΣ ΟῚ {, “ ὃς καὶ νῦν ᾿Αχιλῆα, ἕο μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα, 
ΟΕ, εν νΝ Ν Υ ΄ὔ 5. ΕΝ 3 , ἠτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 240 

πιο. 4 ἀλλὰ μάλ᾽ οὐκ ᾿Αχιλῆϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων" 
τ Ν 9 3 τἰρ “- Φ ’ 33 ἡ γὰρ ἂν, ᾿Ατρεΐδη, νῦν ὕστατα λωβῆήσαιο. 

ὰ 4 7 “ 

Ὡς φάτο νεικείων ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

Θερσίτης" τῷ δ᾽ ὦκα παρίστατο δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ" 245 
«ςς ΑΚ 19 ἿἌἍ ἌΝ 3 72 

Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής, 

ἴσχεο, μηδ᾽ ἔθελ᾽ οἷος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν' 
3 Ὡς ΌΤΑΝ “ Ν ΄ Ν Υ̓ 

οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον 

ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ᾽ ᾿Ατρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 
δὰ 9 ἕν κ᾿ ϑ.. ΟΝ ᾿.,5. ἡ 9 7 

τῷ οὐκ ἃν βασιλῆας ἀνὰ στὸμ ἔχων ἀγορεύοις, 250 

καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις. 
3 , ’ὔ » Ὡ Υ̓ [έ δ 

οὐδὲ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἐσται τάδε ἔργα, 
δ Ἂ' 5 “ “" “᾿ ἢ εὖ ἦε κακῶς νοστήσομεν υἷες ᾿Αχαιῶν. 

“ “ 3 «᾿ 3 ΄ 7 “, 

τῶ νῦν ᾿Ατρεϊδῃ ᾿Αγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 

22:5 δὴ αὖτ᾽ Ζεη. : δ᾽ αὖτ᾽ σο΄ά. 226 πλεῖαι δὲ γυναικῶν Ζεη., 
411 227-228 «[ἢ. 227 κλισίῃ 1.5 Μ1 Κ΄ 1710 ΝἹ 4]., εἷξ. Ρ]αξ. ἀε ααά. 
Ροεΐ, 9: κλισίῃσιν Ἃ 231-234 αἴῃ. Ζεηῃ. 230 ἑοῦ Ζεη. ΡῈ 109 

(ἔου) : ἕω 5 ἃ]. 24τ φρεσίν) λάβεν Νε 249 ᾿Ατρείδῃ 5 Μ10 Οὐ 
ΠΕ ΊΡῖα 252-256 εἴ. Ασ. ᾿ 



ο. ἹΛΔΤΙΑΔΟΣ ΒΒ 

ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν 255 
ἐδ [4 Ν Ν 7 τ) γΆ ἧρωες Δαναοί: σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις. 
2 5. ν 5. 0 Ἢ Χ Ν Ν , Υ 
ἀλλ΄ ἐκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 
» ΨΙΝ, ϑὺ ῳ.59 ’ὔ 7 “ 7 Ὁ 

εἴ κ᾽ ἔτι σ᾽ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὦδε, 
ΕΘ. 9) 3.5 πο. » ΟῚ ὕ 

μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆϊ κάρη ὦμοισιν ἐπείη, 

μηδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην, 26ο 
2 Ν 5. , Ν 9, Ν Ν ᾽7ὔ “ ᾽ὔ 

εἰ μὴ ἐγὼ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 
αν Δ Ὁ) ολῶςς ΄ι “ 3 5. αὶ 3 ᾽ὔ 

χλαῖναν τ΄ ἡδὲ χιτῶνα, τὰ τ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, 
ΦΤΕΝ ἊΣ ᾽7ὕ ἊΣ ΕΝ “ 3 7 

αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω 
᾽ὔ 3 “ 3) [, ΄-. 39 

πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν. 
ἃ πὸ Ὁ) ΠΕ 7 ὡς 3. Ν ΡΕΌΩΑ 
ὡς ἄρ᾽ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὥμω 465 

- 4 

πλῆξεν: ὃ δ᾽ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ' 
“ 3 ε , 7 3 “2 

σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη 
7 Ὁ“ 7] Ἐν τὺ Γολ τυ ϑ 1. 6. , 

σκήπτρου ὕπο χρυσέου" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο τἀρβησέν τε, 
- Μ 5) ἜΣ) “ ΦΌΝΟΝ, 5 ’ [ ἀλγήσας δ᾽ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ. 
ε Ν 9" ΄, ,ὔ ΟΣ ΤΗΣ) γεν τς [Ζ 

οἱ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ᾿ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν'" 270 
Ἂν 7 3, 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

“ὦ πόποι, ἢ δὴ μυρί᾽ ᾽Οδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε 
ΞΕ 5 ἢ Ν ’, ’ ζέ 

βουλάς τ᾽ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων' 
“- ὡς ’ ἌΣ ΘΝ οῇ 9 3 7ὔ Υ̓ 

νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν, 

ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων. 275 
Υ 7 [ Ἂν 3 7 Χ ») 7 

οὔ θὴν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ 
᾽ὔ ὩΣ 3 ’ὔ 3 Ἢ 359 

νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 
ἃ ϑ ἈΝ 
Ὡς φάσαν ἡ πληθύς" ἀνὰ δ᾽ ὁ πτολίπορθος ᾿Οδυσσεὺς 

ΒΩ “ Μ ἊΣ Ν “ 3 Ἧ 

ἔστη σκῆπτρον ἔχων" παρὰ δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 
3 , 7 “ Ν 3 {2 8 εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει, 280 

“ 3 “ 

ὡς ἅμα θ᾽ οἱ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες ᾿Αχαιῶν 
΄' 7 

μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλὴν" 
“ 5... 7 3 7 ἈΝ [4 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 

ἐδ “ 7 ““᾽᾿Ατρεΐδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν ᾽Αχαιοὶ 

35Ξ8 εἴ κ᾿ Ζεπι. ΘΟΠΠΠ - εἰ δὲ ΔΙ κιχείομαι Ῥίοϊ. Α5ς-. ὥς νύ περ 
ὧδε Ατ. εοαά.: ὡς τὸ πάρος περ ϑ΄Ι'πορ.: ὕστερον αὖθις Νία55.: ἐν 
Δαναοῖσιν ῬΉΙΠ πο 264 πεπληγὼν 5 Β : -ὡς οσοὐά. 266 ἔκφυγε 
ἌΝ 1 ἵπ 9 269 ἰδῶν ῬὨΠΠεΐαβ 278 δ᾽ ὁ Δτ, νυ!]ρ. : δὲ ν. 1. 
δῃΐ., 8 8]. 284 δή] γάρ Δτ. 1,19 



5. ἽἹΛΙΆΔΟΣ 

ὋΣ ἐν [ “ 

πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν, 

οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν ἣν περ ὑπέσταν 
5 ΩΣ ν ’ὔ δ᾽. Ὁ 3.32) ε ’ 
ἐνθαδ᾽ ἔτι στείχοντες ἀπ ᾿Αργεος ἱπποβότοιο, 
" 3 , 3 3 7, ΡῚ “ 
ἴλιον ἐκπέρσαντ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι. 

δ - κι - 
ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες 

΄, 3 ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἷκόνδε νέεσθαι. 
5 ΌΩΝ ᾿ ΄, δνδμα ΔΑ τι , 7, 
ἢ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι" 

Ν 4 ’ὔ 3... οἵ “ ΄ 5 Δ ΩΣ 5 ’ καὶ γὰρ τίς Θ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο 
5 Ν Ν- ἀσχαλάᾳ σὺν νηὶ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι 

ἣ μλν 1 5 ,ὔ Ι χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα" 
“ 3 

ἡμῖν δ᾽ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς 
3 ’ ἴω 3 ’ὕ 3...9. ἊΝ 

ἐνθὰδε μιμνόντεσσι' τῷ οὐ νεμεσίζομ᾽ ᾿Αχαιοὺς 
3) ! Ν Ν ἤ 5 Ν ἌΝ 

ἀσχαλᾶαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν" ἀλλὰ καὶ ἐμπὴῆς 
, αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι. 

τλῆτε, φίλοι, καὶ μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν 
ὌΠ .5 Χ Ι ,ὔ 5 Ν ΘΙ, ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται, ἢε καὶ οὐκί. 
3, ἊΣ ἊΝ ’ὔ “ῳ 3.5ΥΝ ,ὔ 3 Ἂς Ν Ι 

εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες 
“ ἃ ἊΝ “ ΕΝ Λ ,ὔ μάρτυροι, οὺς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι" 

χθιζά τε καὶ πρωΐϊζ᾽, ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες ᾿Αχαιῶν 
Ε] , Ψ 
ἠγερέθοντο κακὰ Τ]ριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι, 
ε “ 52 )}ὴ5 Ν Ν 7 ε Ν Ν Ν 

ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς 
[ 3 , 7ὔ ς ΄, ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας, 

“ 77 καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ" 
5. ΡΝ) “ ( “ ἷξ ΌΣΕΝ “ ᾿" 

ἐνθ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα' δράκων ἐπὶ νῷτα δαφοινός, 
7 “- σμερδαλέος, τόν ῥ᾽ αὐτὸς ᾿Ολύμπιος ἧκε φόωσδε, 

βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. 
, “ , ἔνθα δ᾽ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα, 

ὄζῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ, πετάλοις ὑποπεπτηῶτες, 
5 ὰ , ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἣν, ἣ τέκε τέκνα. 

μὰ 3... τ ἊΝ 5 Ν 7 “ ἐνθ᾽ ὃ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας" 

293 ὀιζυγω)} δ ὅναδοιϊο ΒΤ: ἥν οΟΘΊμ 
λάαν μιμνόντεσσς Ζεπ. (5ϊς Α : μίμνοντ᾽ ἐπὶ νήεσσ᾽ ΒΕΚΙΚΕΙ) 
Ζ6 πο ἡ τι ἢ ΜΙ ΝΠ ΡΙ ΦΠΠπὴ 1 γ:" : εἰ ΦΕῚ: 
τυρες Ζεη. 1, ν:ν8 314 τιτίζοντας Ζεῃ. 
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ο. ΚΨΑΆΟΣ,. Β 

μήτηρ δ᾽ ἀμφιποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα" 

τὴν δ᾽ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν. 
΄σ΄'' 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φαγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, 
Ν Ν 5: ἴοΣ ’ Φ Υ̓͂ 

τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεός, ὅς περ ἔφηνε: 
“ Ι ᾽ ΄ ἢ... » ΄ 

λᾶαν γὰρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω" 
ε “ 3. ἐς ’ ΙᾺ Ὁ 2 ΄, 

ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη. 

ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ᾽ ἑκατόμβας, 
ΧΨ. 3 ιν γν 99, 7ὔ 3 ’ὔ 

Καλχας ὃ αὐτίκ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε" 
ς ᾽΄' 3 3 ἵ θ , ’ ἾἌ ΚΣ τίπτ᾽ ἄνεῳ ἐγένεσθε, κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοί; 
ἰ᾿ ζοΝ Ν 7..»ϑ.  κ , 4 ᾽ὔ ’ὔ ἡμῖν μὲν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεύς, 

ὄψιμον, ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται. 

ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φαγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, 
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα, 

ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι, 

τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσ ὑρυά ἶ Ὁ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

κεῖνος τὼς ἀγόρευε' τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 
3 3. πϑ]ι ’ [ ϑ 19... 7 3 ’ 

ἀλλ΄ ἄγε, μίμνετε πάντες, ἐὐκνήμιδες Αχαιοί, 
3 “ 5; “ 5 ,ὔ [ ε 33 αὐτοῦ, εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα ΤΙριάμοιο ἕλωμεν. 

ὰ “ 4 “- 

Ἂς ἔφατ᾽, ᾿Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες 
Ζ [4 .} Ἐ5 ῇ ΕΟ .5...9 “ 

σμερδαλέον κονάβησαν ἀὐσάντων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν, 
“ 3 {2 3 “ ὟΝ μῦθον ἐπαινήσαντες Οδυσσῆος θείοιο" 
- Ν ἃ μέ ’ ε ’ Ι τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

«ς δ ’ 353. ῸΝ Χ 2 ’, 9 , ὦ πόποι, ἡ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε 
“ 7.-. νηπιάχοις, οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα. 

“ ἊΝ 7 Ἀν Ἅ [χὰ 

πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἡμιν ; 
Ἄ Ν Ν ζ, ,ὔ 7 ’ 3....2 - 
ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεα τ΄ ἀνδρῶν, 

͵7ὕ 35.» ἡ Ν ,ὔ ἊΣ 3 7 σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ἧς ἐπέπιθμεν' 
αὔτως γὰρ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος 

{4 7 Ν ’ὔ 3 7 φ.9 ΩΣ 72 

εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐόντες. 

᾿Ατρεΐδη, σὺ δ᾽ ἔθ᾽ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν 
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2. ἹΛΙΑΔΟΣ Β 

δὶ γ.,2 , ν ΝΝ ς 7, 
ἀρχευ᾽ ᾿Αργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας, 

τούσδε δ᾽ ἔα φθινύθειν, ἕνα καὶ δύο, τοί κεν ᾿Αχαιῶν 
’ ᾽, 3 Υ 3 3 Υ̓͂ δ νὰ 

νόσφιν βουλεύωσ΄---ἂνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν--- 
Ν » " οΥὼ Ν᾿ Ν Ν 9 ’ 

πρὶν ᾿Αργοσὸδ ἰέναι, πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο 
͵ » “ ε ’ » Ν ΣΡ ννώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις, εἴ τε καὶ οὐκί. 

; .« “ ,ὔ 

φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα 

ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον 
Ρ] “- ’ ’ Ν “ , 
Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες" 
3 ἰῥ 5 ἐδ.) 3 ,ὔ ,ὔ 
ἀστράπτων ἐπιδέξι᾽, ἐναίσιμα σήματα φαίνων. 

“ [ 3. Ἢ τῶ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἷκόνδε νέεσθαι, 
’, Ν 4 3 ’ “ 

πρίν τινα πὰρ ᾿Γρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆγναι, 
7, ᾽ς 7ὕ ε 7 , Ἷ 

τείσασθαι ὃ λένης ὁρμήηματὰ τε στοναχὰς τε. 

εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἷκόνδε νέεσθαι, 
ς Μ Φ Ν 5) ΓῸ , ,ὔ ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐὐσσέλμοιο μελαίνης, 
"»ἤ᾿ ’ 3 Ι Ν ’ 3. ἐῶ 
ὄφρα πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. 

ἀλλά, ἄναξ, αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ: 
Ψ 3 , Υ̓ ΚΝ Ὡ“ » οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπω" 

κρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, ᾿Αγάμεμνον, 
ς Ω ’ ΘΠ ΠΕ δ, “ Ν ’, 
ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις. 

5) ,) ἃ [τὸ ’, ,ὔ 3 ὔ εἰ δέ κεν ὡς ἔρξης καί τοι πείθωνται ᾿Αχαιοί, 
4 Υ . Ὧν ϑ.ἶπς ’ Ν “ , “᾿ 

γνώσῃ ἔπειθ᾽ ὅς θ΄ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν 
2.5 δ“ 3... Ν " Ν ’ Ν [4 
ηὃ ὃς κ ἐσθλὸς ἔῃσι' κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται" 

γνώσεαι δ᾽ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις, 
ὌΝ ΓΡὰ “ { Ἂν 5.5 ’ὔ ΄ 32 

ἢ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο. 
“ 4 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 
ςς 5 Ν 5 5 “- “- ’, Ὁ 3 “ ἡ μὰν αὖτ ἀγορῇ νικᾷς, γέρον, υἷας ᾿Αχαιῶν. 

αἱ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿Αθηναίη καὶ ΓΑπολλον 
“ 7 7 4. 3 ἴω 

τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἴεν ᾿Αχαιῶν" 
“ ΒΟΥ 15, ’ὔ ’ ΙᾺ 5, τῷ κε τάχ᾽ ἡμύσειε πόλις Τ]ριάμοιο ἄνακτος 

Ν 15}... 8 , ε “ Ιλ , χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσἀά τε περθομένη τε. 

ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν, 
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5. ΚΑΙΆΘΣΒ 

ο, 3 ’ 
ὅς με μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει. 

Ν ἊΝ »] ἊΝ 3 ᾽ὔ 7 Ρ] σ. “ 

καὶ γὰρ ἐγὼν ᾿Αχιλεύς τε μαχεσσἀάμεθ᾽ εἵνεκα κούρης 
5 ’ὔ 2 , 5 Ἂς ἝΩ , ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ᾽ ἦρχον χαλεπαίνων" 
5 ,ὔ ΙΝ ’ὔ ’ 5 ΡΞ ΤΟΝ, εἰ δέ ποτ΄ ἐς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ᾽ ἔπειτα 

᾿ Ν “ 

Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν. 380 
σι : Ως 3 “ 

νὍν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν ἴΑρηα. 
δι 7 Ἂν εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα θέσθω, 
φν ΄ “- 

εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν, 
“" ,ὔ ἐ εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω, 

“ 7 ΄“ 7 “. ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ᾽ "Αρηϊ. 385 
3 ἊΝ: Ξ ἴ2 Δ ΙΝ ’, 

οὐ γὰρ παυσωλὴ γε μετέσσεται, οὐδ᾽ ἡβαιόν, 
δ) Ν. Ν 3 “ 7 , Ὁ) “ 

εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν. 
7 ν ᾽ὔ ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν 

Ὰ » 3 ’ Ν ΞΔ ᾽ν 9} “- - “ 

ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ ὃ ἐγχεὶ χεῖρα καμεῖται: 
ζςῷ 7ὔ , σ 2..᾿ ε ΄ ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐύΐξοον ἅρμα τιταίνων. 390 
Οἵ ᾽ ΟΝ 3 ᾿ 4 5427 », 
ὃν ὃδέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω 

μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα 
» 5 “ ὰ ᾽ὔ ΡΣ  Ψ] 3 5) 

ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ὃ οἰωνούς. 
ὰ “- ΓΔ, “ Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὧς ὅτε κῦμα 

Ρ Δ. 3. ἰξ “- [τς ΄, “ 2 7 
ἀκτῇ ἐφ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών, 3095 

“ ΄] Ν 3 » 7, 7) 
προβλῆτι σκοπέλῳ: τὸν ὃ οὔ ποτε κύματα λείπει 

Ὥ 51 Ἢ τ 8}. δὰ » ολὴ ὩΣ , παντοίων ἀνέμων, ὃτ᾽ ἂν ἐνθ ἡ ἔνθα γένωνται. 
5 ἰέ Θ᾽ ΠΤ ,ὔ Ἂς “ 
ἀνστάντες δ᾽ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας, 

, “ Ν ᾽ὔ Ν “ .᾽ 

καπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο. 
Ἃ “ ἤ ἄλλος δ᾽ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων, 400 
5 ᾽ , » ἴων Ν “- Μ 

εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον ᾿Αρηος. 
ϑτΝς ες “ ΕἾΝ Υ 3 “ 3 ,ὔ αὐτὰρ ὁ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

" 

πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι, 
ζῳ ὡς 7 »} “ ΄σι κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Τ]αναχαιῶν, 

“ ͵ Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ ᾿Ιδομενῆα ἄνακτα, 405 

377] μαχησάμεθ᾽ Ατ. Με! 5 σοττ. 3890 καμεῖται] παρεῖται Ἐπεί. 
ἘΠΕ ΤΠ 121. 529 891 δ᾽ ἂν Ὅϊ σε Μ Νέ ν᾽ ΔΙ. ἐθέλοντα] 
πτώσσοντα εἰϊ. Ατὶϑε. ἘΔΗ. ΝΙς. τιτό α 34 Ροβέ 393 δήάα. πὰρ γὰρ 
ἐμοὶ θάνατος Ατὶδί. ῬοΪ. 1285 α 14 (51 νεῦρα βιπέ επιβάξμ οἰ βίο 15) 

897 γένωνται ΔΓ. νι]ρ΄. : γένηται 48. 5 Α Β ΠΡΊ, ἡ κοινη Ὁ: 
οκ 



2. ΊΛΔΙΑΔΟΣ 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν, 
ἕκτον δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Οδυσῆα, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον. 

αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
Μ Ν Ν δὰ 3 Ν «ε 2 “ 

ἤδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο. 
“ Ν 7 Ν 3 ᾽ὔ 5 Ἥ βοῦν δὲ περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο" 41ο 

“" 3 5) ’ 4 ’ὔ 2 Ἧ τοῖσιν δ᾽ εὐχόμενος μετέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 
“Ζεῦ κύδιστε μέγιστε, κελαινεφές, αἰθέρι ναίων, 

μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν, 
΄ Ν Ν , [4 πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον 

αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα, 415 
“Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι 
χαλκῷ ῥωγαλέον" πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

͵ Ξ9 ἤΖ 5. Ν ’ὔὕ “ 33 πρηνέες ἐν κονίησιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν. 
Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων, 

ἀλλ᾽ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν. 420 
3. ΟΝ ΟΣ ΧῊΣ ΚΡ) Υ Ν 3 ΄ 4 αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
35} ἊΝ “- δ 2 ΝΟ ΨΚ αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 

ζ 3. Ι , 51. δ) ἢ μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. 

καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζησιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, 425 
σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον “Ἡφαίστοιο. 

“ , αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πᾶάσαντο, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 
ὔ ὦπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 

δ ίως 2 Ν 72 ’ ’ ’ (ΩΣ 

αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου Τετύκοντο τε δαῖτα, 430 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
γος 5. ἊΝ ’ Ἄν 219 Ά 9 " [ αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
“: ΕᾺ Ἷ 3 “ ες » , 

τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
3 .« 3, “- ““᾿Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 

, “ Γ Ρ) 

μηκέτι νῦν δήθ᾽ αὖθι λεγώμεθα, μηδ᾽ ἔτι δηρὸν 435 

409 δὐά!άϊπθβε αποβάδπ), ἀδηηπαββε [)επχείγι τη ῬΠΔΙ γε εἰ ΑΥ. 
(αν.) ἀϊςϊὶ Αἴμεη. τ77 ς : οπι. ΡΠ 412 Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων ν. 1. 

αηξ. (Τ' 320) 4138 οπι. ΑρΡ. εχ. ἴῃ Αἰθαλόεν ἴοτί. Ῥ]αΐ. βαρεγϑί. 
τόρε 414 δός με ΔρΡ. ΡΙαΐ, τηατρ. Ο3 415 πλῆσαι ΑΥ. (ἐν ταῖς 
πλείσταις) 420 ἀμέγαρτον) ἀλίαστον ΔΥ. 435 νῦν δήθ᾽ αὖθι] 
νῦν δὴ ταῦτα Ζεη. : δὴ νῦν αὖθι ( 4Π|Π5ἰταίι5 



5: ΕΑΝ ΘΣ 5 

ἀμβαλλώμεθα ἔργον, ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει. 
ἀλλ᾽ ἄγε, κήρυκες μὲν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας, 
ε - ϑ......9 γ, “ς Ν Ν ΦΙΩΝ 3 ἴον 

ἡμεῖς ὃ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὑρὺν Αχαιῶν 

ἴομεν, ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν "Αρηα.᾽ 440 

Ως ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 
Ὁ ΠΡΡΝ α ’ὔ ’ 4 

αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε 
᾽ὔ , ’ , 3 7 

κηρύσσειν πόλεμονδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς" 
ε .Ν 9 4 Χ 53... 59 7ὔ ΝΣ ΚΣ οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ ὃ ἡγείροντο μάλ᾽ ὠκα. 

οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες 445 
θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

ΟΥ̓ παι δέον Δ Ψ 74 3 ῇ αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε, 

τῆς ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται, 
’ Ὁ) Ὁ 7 ε ’ δ (δ 

πάντες ἐύπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος" 

σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν ᾿Αχαιῶν 450 
ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι: ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ 

» 2 7ὔ δ. Ν 
καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 

“ ϑν 7 7 “ Ὁ Πο)ςς 7 

τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 
5 Ν “- Ὧ 5 Ψ “ 

ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

Ἢζτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην 455 
οὔρεος ἐν κορυφῆς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή ρ ρυφΉ», γ7. 
ἃ “ 4 Ν ΄“ 

ὡς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο 
Μ ’ 3 547 3) Ἂν (ὩΣ αἴγλη παμφανόωσα δι αἰθέρος οὐρανὸν ἧκε. 

Τῶν δ᾽, ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλά, 
“ Ν ͵ “δ. ͵7ὕ ͵ὕ 

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 460 
3 Ψ, 2 “ 5.5 ᾽ὔ 5 Δ τ ἢ Ασίῳ ἐν λειμῶνι, Καυστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, 
5 νΌ ἊΝ “ 3 ’, ’ 
ἐνθα καὶ ἐνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι, 

κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών, 

436 ἐγγνυαλίζει ΑΡΟ]]. ἈΠοά. ΑτΙΞίορῃ. Ατ. (αἱ πᾶσαι 5 ΤῊ, }95 πιάγρ. 
15. ΜὸΜ1 10 νπ ψγδδ; ὠγγυαλίξει να]. 447 ἀγήρων ΑτἸΞίορῃ. 
Ατ. : ἀγήρω τ᾽ Ὦ : ἀγήραον ναἱξ. 448 ἠερέθονται Ατ. Ὦ Κ  ( δἰ. : 
ἠερέθοντο Ζεπ. ναΐν. 45τ ἑκάστου ῬΙαί. νιΐ. Ηοπι. 11. τ5ο, Μό 
ΕἸ δ Ξςὶ 456 ἐν κορυφῇ 1.31.1 2 ν1 Επιδέ. : ἐκ κορυφῆς Μ9 5 νὅ 

462 ἀγαλλόμενα Ατ. Ῥ σ᾽ αΑ Δ]. : ἀγαλλόμεναι ν. 1]. απί., ναΐφ. 
463 λειμών] γαῖα Δτ, 57 



5. ΙΆΤΑΛΟΣ 8 

ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον: αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν 465 
, , “ 3 σα ἊΝ ἐδ 

σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. 
Μ᾿ 0.5 “ ’ὔ 5 ’ 

ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι 
, “ Ἧ ἈΝ [ Ὁ μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ. 

Ὑ .«Λ , Ηὔτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλά, 

αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν 470 
[τή 5) 3 “ “ , Υ Ψ ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει, 

’ ἌΠΣΡΡΝ, 4 , ’ 2 Ἂ! τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ 

ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

Τοὺς δ᾽, ὥς τ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 

ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν, 475 
ἃ ἈΝ ε ’ ’ “ Δ σρον: 

ὡς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα 
ε Ἂ 9. ΕΘΥΑ Ν Ν ’ὔ 3 γ, 
ὑσμίνηνδ᾽ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Αγαμέμνων, 
᾿ Ν Ν » Ν ,ὔ 
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, 

“Αρεῖ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 
«Κ᾿ “ , Ἷ ἠΐτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 480 

“ ε , έ , 5) “ 
ταῦρος" ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι 

-“ 30 53... οὐ “ Ν 27 ’ὔ 

τοῖον ἂρ ᾿Ατρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἡματι κείνῳ, 
2 75... “ Δ ε ’ 
ἐκπρεπέ᾽ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 

Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι---- 
“ , 2 

ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε, πάρεστέ τε, ἴστέ τε πάντα, 485 
ε “ ὡΝ ,ὔ “" 5 ψ 3 7 » 

ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν---- 

οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν" 

πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 

οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, 
Ἂς ΡΣ ΤΡ, , »“ 2 ». ,’ 

φωνὴ ὃ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη, 490 
δα γ2) Ἕ “ εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι, Διὸς αἰγιόχοιο 

Ἵ 53 θυγατέρες, μνησαίαθ᾽ ὅσοι ὑπὸ "λιον ἦλθον" 
Ν ϑ3ι “ “σ΄ 7 

ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας. 

Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον 

468 ἦρι γρ. ιΐ ν55. 484-493 ἀἴνεῦβα ογάἸΠ8ΥῚ ΠΠ εγὶς Ὁ. Ὁ Β΄1.1 
ΝΥΝ! 484 ὀλυμπιάδες βαθύκολποι Ζεῃ. 485 παρῆστε αι. 5. Α 

νη]. 487 δηίε 485 ρΡο5. 1 Βπι|Έ Μ᾽ [05 ν18 ψιὸ 494-877 οπι. 2η5 1.1: 
ΜόΜΊΟΜε Μοξ ΝΈΟΞΟ Τ ὕ 09: «44. ροβὲ ὦ Μ|0 Με ΡΤ 



2. ἹΛΙΑΔΟΣ Β 

᾿Αρκεσίλαός τε ἸΠροθοήνωρ τε Κλονίος τε, 

οἱ θ᾽ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν 

Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ᾽ ᾿Ετεωνόν, 
Θέσπειαν Τιραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν, 

οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ἽΑρμ᾽ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ ᾿Ερυθράς, 
οἵ τ᾽ ᾿Ελεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 

᾿Ωκαλέην Μεδεῶνά τ᾽, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, 

οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ᾽ “Αλίαρτον, 
οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ᾽ οἱ Γλισᾶντ᾽ ἐνέμοντο, 

οἵ θ᾽ Ὑποθήβας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

᾿Ὄγχηστόν θ᾽ ἱερόν, ἸΠοσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος, 
οἵ τε πολυστάφυλον Αρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν 
Νῖσάν τε ζαθέην ᾿Ανθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν' 

τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ 

κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. 

Οἱ δ᾽ ᾿Ασπληδόνα ναῖον ἰδ’ ᾿Ορχομενὸν Μινύειον, 

τῶν ἦρχ᾽ ᾿Ασκάλαφος καὶ ᾿Ιάλμενος, υἷες ΓΑρηος, 
οὺς τέκεν ᾿Αστυόχη δόμῳ ἔΑκτορος ᾿Α(ζεΐδαο, 

παρθένος αἰδοίη, ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα, 
Αρηϊ κρατερῷ: ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ" 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ ᾿Επίστροφος ἦρχον, 

υἷες ᾿Ιφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο, 
οἱ Κυπάρισσον ἔχον ἸΠυθῶνά τε πετρήεσσαν 
Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, 
οἵ τ᾽ ᾿Ανεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφινέμοντο, 

οἵ τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, 

οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο" 

495 

50Ο 

505 

510 

515 

520 

502 Θίσβην] Μέσσην Ζεηῃ. 507 Ἄρνην] Ασκρην Ζεῃ. : Τάρνην 
ν. 1. 4Ρ. ϑέγαθ. 413 : τ᾿ Ἄρνην Ν 8 5οϑ8 Νῖσαάν]) Ἶσον, Κρεῦσαν, 
Φαράς, Νῦσαν ν. 11. ἀρ. Θίταθ. 405 : Κίσσαν Κ' 516 τοῖς Αγ. φΘοοϑῖ 
Α 55. 4]. : τῶν νι]ρ.. 517 Φωκήων εἰ Φωκείων ΑΤ. (διχῶς) : Φωκείων 
Βιηῦ ΗΪ Ρ10 Ὀ]οά. χν!. 23 518 ποη οεἷί. θιοά. υἷες 5 : υἱέες σεί. 

520 Πανοπτέων Ζεη. 521 ᾿Ανεμώλειαν ν. 1. 4Ρ. ϑίγεαϊν. 424 



2, ΓΠΊΛΔΊΙΑΔΟΣ Β 

“Ὁ δ ’ ΓΑ ΄Ἂ τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
ε ἊΣ ᾽ ν Ψ 5 , οἱ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, 
Βοιωτῶν δ᾽ ἔμπλην ἐπ᾽ ἀριστερὰ θωρήσσοντο. 

Λοκρῶν δ᾽ ἡγεμόνευεν ᾿Οἰλῆος ταχὺς Αἴας, 
,7ὔ » ’ “ Ἃ Υ μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Γελαμώνιος Αἴας, 

ἀλλὰ πολὺ μείων: ὀλίγος μὲν ἔην, λινοθώρηξ, 
3} ψ σ᾽. ΕΖ “2 Δ ΕΣ: 
ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο ἸΠανέλληνας καὶ ᾿Αχαιούς 

ὃ ΦΧ Ὰ [4 οἱ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽ ᾿᾽Οπόεντά τε Καλλίαρόν τε 
“- Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς 

ΙΝ Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα: 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο 

Λοκρῶν, οἷ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης. 

Οἱ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες ΓΑβαντες, 
Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέτριάν τε πολυστἀφυλόν θ᾽ Ἱστίαιαν 
Κήρινθόν τ᾽ ἔφαλον Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον, 

Ψ ΤΩΝ 5 2.3. ἃ Ά " οἱ τε Καρυστον ἔχον ἠδ οἱ Στύρα ναιετάασκον, 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ ᾿Ελεφήνωρ, ὄζος ΓΑρηος, 
Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς ᾿Αβάντων. 
τῷ δ᾽ ἅμ᾽ ΓΑβαντες ἕποντο θοοί, ὄπιθεν κομόωντες, 

αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι 

θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι" 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 
κι ΄π'ἃ' ἿΝ 

δῆμον ᾿Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ ᾿Αθήνη 

θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα, 
-ςΠ 3.5 3 ’ 3 (Ὁ) ζ “ 

κὰδ δ᾽ ἐν ᾿Αθήνῃς εἷσεν, ἐῷ ἐν πίονι νηῷ" 
, ,ὕ ᾿, ΝΉ9 Ἔν ΟΝ ἐΝ ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται 

“, 9 Υ , »} “ κοῦροι ᾿Αθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν" 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς. 

527 ὃ Ἰλῆος Ζεη. ᾳ 1.19 ΕΓ 1 δ νη νῈ 528 αἰῇ. Ζεη. 

599 

535 

540 

545 

59 

529-530 81}. Ασ. 532 Βῆσαν Ζεη. 8ᾳ 1 ΜΈΟΤ 108 1715; Σβῆσσαν 
ΒΟΥ͂Ν ς 9 νυ νῦν. πὶ. 985 535 πέρην ἁλὸς Εὐβοίης 5 ΟἹ 
ψῆθ; ἁλὸς Εὐβοίης ἄντα Μ|'2 τη. 2, γρ. ΝΈ: πέρην ἁλὸς ἄντα Νε: εἴ. 626, 
655 536-537 οἱ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον καὶ Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε 1τΑ. 

40, 453 549 οἵη. Ὁ" 
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τῷ δ᾽ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ᾽ ἀνὴρ : "" Χ γ ω 
κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας" 

Νέστωρ οἷος ἔριζεν' ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν" 555 

τῷ δ᾽ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας, 
“ 53.»ϑ. γ ὌΣ5, 5 7] Ὁ στῆσε ὃ ἄγων ἵν Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

ὃ δ᾽ ἼΑργος τ᾽ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν, 

Ἑρμιόνην ᾿Ασίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 5ύο 
Τροιζῆν᾽ ᾿Ηϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ᾽ ᾿Επίδαυρον, 

οἵ τ᾽ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι ᾿Αχαιῶν, 
“ 39 εἐ ’ Ν 3 Ἂν 7 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 

καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός" 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν, ἰσόθεος φώς, 565 
Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος" 

συμπάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ δὲ Μυκήνας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐὐκτιμένας τε Κλεωνάς, 570 
3 ἰ ϑιέώϑα 3 , 5} Ὁ) Ν 

Ορνειὰς τ΄ ἐνέμοντο ᾿Αραιθυρέην τ᾽ ἐρατεινὴν 

καὶ Σικυῶν᾽, ὅθ᾽ ἄρ᾽ ΓΑδρηστος πρῶτ᾽ ἐμβασίλευεν, 
[ν 5» ς , Ν 3 Ἂς ’ 

οἵ θ᾽ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Τονόεσσαν 

Πελλήνην τ᾽ εἶχον ἠδ᾽ Αἴγιον ἀμφινέμοντο 

Αἰγιαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ᾽ ᾿Ἑλίκην εὐρεῖαν, 575 
τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ΨΝ .“ ε “ Ν “ ΝΥ τρεϊδης" ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

555-555 δἰῃ. Ζεῃ. 556 τεσσαρακοντα Ὁ ΡἸ ΡΙῸὸ 557-558 
Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν νέας ἔκ τε Πολίχνης 
2 2 2 , “ ,ὕὔ 
ἔκ τ᾽ Αἰγειρούσσης Νισαίης τε Τριπόδων τε 

Μερϑγεηβεβ ἰεβίε 5ίγαρ. 39. τρισκαίδεκα αὐ48π| 4Ρ. Επ5ὲ. Μαΐίγο οΚ 
558 δίῃ. Ασ. (παραιτητέον Τ' 230) : οπὶ 1) (αν.) Ῥ ὍΘ 154 4].: 

ἸΠΒΕΓΙΠ5586 5εὰ Ριβιβίγαξαπι δεῖ ΘΟ οπμεπ ταΐεσί Θίγαρ. οἷ Ὁ). 1.. 1. 48, 
ΡΙαΐ. 50]. το, Ομ π11]. ν. 40 5ός οἵ τ᾽ ἔχον) νῆσόν τ᾽ ν.]. ΔΡ. 5.Γ40. 
375; Οεγί. Ηοπ. 44, Ἡεβιοά. ἔγ. 96. 7, γρ. Βπιέ 563 ἃ Τυδείδης οὗ 
πατρὸς ἔχων μένος Οἰνείδαο ( ετί. 5ός Εὐρύπυλος (ετί., ΕΞ1,6 ὈΩ 
566 μηκίιστεω })58 567 συμπάντων Ὶ ἐϊς πάντων ( ετί. 5όδ8Ρ 

ἐν δ᾽ ἄνδρες πολέμοιο δαήμονες ἐστιχόωντο 
᾿Αργεῖοι λινοθώρηκες κέντρα πτολέμοιο 

(ετί. 571 Παραιθυρέην Ζεη. 573 Δονόεσσαν ἴῃ Τονόεσσαν 
ταπέαϑϑε Ριϑιϑιγαίαπι γεῖ, αι. νι]. 26. 
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λαοὶ ἕποντ᾽" ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν 
κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν, 

“ ΕΟ " Ν Νι ͵ μὰ » 
οὕνεκ᾽ ἄριστος ἔην, πολὺ δὲ πλείστους ἂγε λαούς. 

Οἱ δ᾽ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, 
“ , “ ῇ Φαρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην, 

Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς, 
ΡΣ ἈΠΟ) ῳ οἵ τ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αμύκλας εἶχον “Ἕλος τ᾽, ἔφαλον πτολίεθρον, 

οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ᾽ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο, 
“- τ ῃ μ τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε, βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 

ες - 3 , Ν [4 
ἑξήκοντα νεῶν' ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο" 

ἐν δ᾽ αὐτὸς κίεν ἥσι προθυμίησι πεποιθώς 5. πο στ ᾿ 
ὀτρύνων πόλεμόνδε: μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ 

, ε , ε 4 ’ ’ τείσασθαι “Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 
ἃ ᾽ὔ Ν Οἱ δὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο καὶ ᾿Αρήνην ἐρατεινὴν 

- .᾿ 
καὶ Θρύον, ᾿Αλφειοῖο πόρον, καὶ ἐΐκτιτον Αἰπύ, 

Ν 7 Ν 9 , Υ̓ καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ ᾿Αμφιγένειαν ἔναιον, 
καὶ Πτελεὸν καὶ ἽἝἜλος καὶ Δώριον, ἔνθα τε Μοῦσαι 
3 ἿΝ 7... “- 3 “ 
ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς, 

Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ᾽ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος" 
“ 2, δ 9 ΔΝ στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν, εἴ περ ἂν αὐταὶ 

Μοῦσαι ἀείδοιεν, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο" 
ς ἋΣ δΝ " Ἄγ τωνς 5 Ν 

αἵ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 

θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν' 
- 3.29 ἐ , ΄ ε ΄ 7, τῶν αὖθ ἡγεμόνευε Ττερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

τῷ ὃ᾽ 2 7 λ Ν [4 ἐσ ’ Ὁ δ᾽ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 
ἃ 77 3 ’ Οἱ δ᾽ ἔχον ᾿Αρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπύ, 

, Αἰπύτιον παρὰ τύμβον, ἵν᾽ ἀνέρες ἀγχιμαχηταΐί, 
ἡ Ἢ 3 οἱ Φενεόν τε νέμοντο καὶ ᾿Ορχομενὸν πολύμηλον 

- ᾽ὔὕ ὟΝ ἌΡ Υ 3, ᾽ 3 ἤά 

᾿ ᾽ Ρίπην τε Στρατίην τε καὶ ἡνεμόεσσαν ᾿Ενίσπην 
Ν ,ὔ 3ι Ν " 9 Ψ καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινήν, 

Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον καὶ ΠΠαρρασίην ἐνέμοντο, 

580 

585 

590 

595 

όοο 

όοκ 

570-58ο (ἢ. Ζεη. 570 πᾶσιν δὲ Ζεη.: πᾶσιν δὲ εἰ ὅτι πᾶσι ΑΥ. 
(διχῶς) : ὅτι πᾶσι νι]ξ. : καὶ πᾶσι 1 Ν52 ΑἹ. 581 καιετάεσσαν Ζεπ. 
(δ 1) 585 οἱ Τύλον Τταπηῖϊο ΕἸ ΕΈΟ9 ΡΠ ΡΙΣ ΜΠ, γρ. Βπιΐ 
602 τῷ] τῶν δ᾽ Αἱ. 
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“ 3 3.19 ’ὔ 7.. » 5 7 

τῶν ἦρχ᾽ ᾿Αγκαίοιο πάϊς, κρείων ᾿Αγαπήνωρ, 
ἑξήκοντα νεῶν" πολέες δ᾽ ἐν νηὶ ἑκάστῃ 61ο 

᾿Αρκάδες ἄνδρες ἔβαινον, ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. 
ΦΈΡΟΝ , “ ΝΜ 5 [ο᾽ 3 ͵ 

αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

νῆας ἐὐσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον 

᾿Ατρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει. 

Οἱ δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον, ότ5 
“ 5“ “ς ’ὔ Ν ͵] 5 ’ ὅσσον ἔφ᾽ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα 

πέτρη τ᾽ ᾿Ωλενίη καὶ ᾿Αλήσιον ἐντὸς ἐέργει, 
“ ον ,ὔ 3 ἌΡ 7 5 Δ ΟΣ ΔΛ τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα ὃ ἀνδρὶ ἑκάστῳ 

νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ᾽ ἔμβαινον ᾿Επειοί. 

τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿Αμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην, ό2ο 
φ- ςε Ν “ «ς 3 ΒΘ 3 ͵7ὕ 5, Δ υἷες ὁ μὲν Κτεάτου, ὁ ὃ ἂρ Εὐρύτου, ᾿Ακτορίωνε" 
“ 3... 5 ἰὰ 53 ἊΝ ’ 

τῶν ὃ ᾿Αμαρυγκεῖδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης" 

τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε ἸΠολύξεινος θεοειδής, 
εχ 3 , 3 “ἢ 5 υἱὸς Αγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτος. 

Οἱ δ᾽ ἐκ Δουλιχίοιο ᾿Εχινάων θ᾽ ἱεράων 625: 

νήσων, αἱ ναίουσι πέρην ἁλὸς Ἤλιδος ἄντα, 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος "Αρηϊ 

Φυλεΐδης, ὃν τίκτε Διὺ φίλος ἱππότα Φυλεύς, 

ἧς ποτε Δουλίχιόνδ᾽ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς" 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 63ο 

Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους, 
οἵ ῥ᾽ ᾿Ιθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, 

Ν ͵ὔ 3..05 , Ν ΦΕΎΑ “- 

καὶ Κροκύλει ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, 

οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ᾽ οἱ Σάμον ἀμφινέμοντο, 
“ Ὁ τον “ ΞΟ, .9 δυο οἵ τ᾽ ἤπειρον ἔχον ἠδ᾽ ἀντιπέραι᾽ ἐνέμοντο" 635 

τῶν μὲν ᾿Οδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος" 
τῷ δ᾽ ἅ ἣες ἕ δυώὸδ λ Ὁ δ᾽ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάργοι. 

Αἰτωλῶν δ᾽ ἡγεῖτο Θόας ᾿Ανδραίμονος υἱός, 

ὅοο ν55. ἀε ϑιεπίογε ἊἼχϑείββε γεΐοσε 5 Δ ΊΤΡΡΕ 785 612-614 αἰ. 
ΖΕΠ: ὅτ6 ὑφ ΒΟ Οὐ Οἵ 9 4]. ὙὙρμίνῃ Ζεη. ΒΟ Μϑ 61η ᾿Αλή- 
σιον ϑἴερῃ. ΒυΖ. [7] 55.: ᾿Αλίσιον Ατ. : ᾿Αλείσιον σοαα. όὅ2ι ὃ δ᾽ 
ἄρ᾽ 1 Ὲ τ Α 4].: ὁ δ᾽ νι]ρ. ᾿Ακτορίωνε Ατ.Α [ἡ ΜοΣ ΡΕΡδ.: ᾿Ακτορίωνος 
να]. 622 Ἴυμων 9) 626 οἱ Ζεη. 1.2} 631 κεφαλανας 
μεγαθυμους 1. α. {|. 1. 649 633 Κροκύλην Εἰ Ν'ε 5ίταρ. 452 ΡΙΙπΙὰ5 
ἦν. 53 634 Σάμην Ζεηῃ. 
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οἱ Πλευρῶν᾽ ἐνέμοντο καὶ "Ὥλενον ἠδὲ Πυλήνην 

Χαλκίδα τ᾽ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν" 640 
] Ν 5 57 τ “ ( δὲ οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν, 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος" 
“- ΦΡ ΣΟΘΣ ΘΝ, [2 3 ΟΡΉΛΩ, 2 ,ὔ 9 “ 

τῷ δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι: 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Κρητῶν δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 645 

οἱ Κνωσόν τ᾽ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, 

Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον 

Φαιστόν τε ἹῬύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας, 

ἄλλοι θ᾽ οἱ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο. 
“π᾿ Ν ΠΡΟΣ Ὁ) Ν ἊΝ ε ’ 6 

τῶν μὲν ἂρ ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευε 50 

Μηριόνης τ᾽ ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ" 
- 5 ᾽ ’ “ [ 

τοῖσι ὃ ἂμ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Τληπόλεμος δ᾽ Ἡρακλεΐδης ἠὕς τε μέγας τε 
9 «ς ’ 2 , “ 2 ς ζ 3 ’΄ 
ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἂγεν Ῥοδίων ἀγερώχων, 

οἱ Ρόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες, ό55 

Λίωυδον ᾿Ιηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 
΄- Ν ’ ἊΝ ίς », 

τῶν μὲν ᾿Γληποόλεμος δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 

ὃν τέκεν ᾿Αστυόχεια βίῃ ρακληείῃ, 

τὴν ἄγετ᾽ ἐξ ᾿Εφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος, 
πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. 6όο 

» 5. ΠΣ Ν “3. ΔΙ ΣΔΣΣ ΕΕΝ ῃ 3) 2 
Τληπόλεμος ὃ ἐπεὶ οὖν τρὰφ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 

αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα 
“ [ γ » » 

ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον, ὄζον ᾿Αρηος" 

αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ᾽ ὅ γε λαὸν ἀγείρας 
βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον: ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι 665 

(1) ε Ψ (, ς ’ὔ 

υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης. 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἐς Ῥόδον ἴξεν ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων" 
τριχθὰ δὲ ᾧκηθεν καταφυλαδόν, ἠδ᾽ ἐφίληθεν 

64τ--642 εἰἢ. Ζεη. 641 μεγαλήτορες Ῥ' Βη Μόν 652 ἐνενή- 
κοντα 1)104. ν. 79 656 ἀργιόεντα ξ; αἱ. 658 Ἡρακλείῃ Ζεπ. ΜῸ 8 
Οὐῦ! ὅ59 τὴν ἄγετ᾽] τηλόθεν οἰ. ΘΊΓΑΡ. 3528, 539 661 τράφ᾽ 
ἐνὶ νὰ]ρ.: τράφεν ἐν Νε : τράφετ᾽ ἐν 6: τράφη ἐν α͵ΊΝΤ Ν]" 4]. 
6όπ φεύγων ΑΤ. να]ρ. : φεύγειν ) πιᾶτξ. 667 αὐτὰρ] αἶψα Ζεῃ. 
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3 ’ Φ ἴα Ἄγ }9 7 3 4 ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει, 

καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. όγο 
Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας 3 

Νιρεὺς ᾿Αγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ᾽ ἄνακτος, 

Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε 
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλεΐωνα: 

ἀλλ᾽ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 675 

Οἱ δ᾽ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε 
καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας, 

τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ ΓΑντιφος ἡγησάσθην, 

Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ηρακλεΐδαο ἄνακτος" 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. ό8ο 

Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν ἼΑργος ἔναιον, 

οἵ τ᾽ ΓΑλον οἵ τ᾽ ᾿Αλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο, 

οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ “Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 

Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ “Ἕλληνες καὶ ᾿Αχαιοί, 

τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς ᾿Αχιλλεύς. 685 
5) 3 “ 3 3 7 7 5) 

ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο" 
3 Ν Μ “ ’ὔ͵ 9 ἊΝ ’ὔ ες ΄ οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο" 
“ Ν Ξ 4 “ 3 ’ὔὕ 

κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Αχιλλεύς, 

κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠὐκόμοιο, 

τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας, ό9ο 

Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης, 

κὰδ δὲ Μύνητ᾽ ἔβαλεν καὶ ᾿Ππίστροφον ἐγχεσιμώρους, 
εὖ 2 “ 7 Υ 

υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος" 
“ “ ΕΝ 15 Ἢ 7 3....9 7 Υ̓ τῆς ὃ γε κεῖτ ἀχέων, τάχα ὃ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 

Οἱ δ᾽ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα, 695 
Δήμητρος τέμενος, ἼἼτωνά τε μητέρα μήλων, 

δόο κεἰ. Ατσ. 671 αὖ Σύμηθεν νιυ]ρ.: δ᾽ Αἰσύμηθεν 8 Ὁ δ᾽ 4]. εἰ. 
ΚΠεῖ. σι. ν]. ττϑο : δ᾽ Αἰσύμνηθεν εἴΐ. ἘΠεί. ΡΥ. ν11]. 753, ΝΖ): αὖ ἐσύ- 
μηθεν Ἃ 4]. 6η3-675 41. Ζεη. 614 οτι. Ζεπ. 675 ἕσπετο 
θ. 616 θάσον φΦ' Νε Αἱ. ὅδο τοῖς ΟΞ ΤΟ Ἂ ᾺΝΙ (οἴ, 516) : τῶν 
να]ρ. 68:1 οἵ τ᾽ αὐτοὶ Ἢ ο ξ᾽ αἰ. : οἵ δ᾽ ΓἼΑργος εἶχον τὸ Πελασγικόν; 
οὖθαρ ἀρούρης Ζεπ. 682 ᾿Αλόπην] ᾿Αλιοῦνθ᾽ ν. 1. ΑΡ. Ξίταν. 432..»ὃ 
686-694 εἰἢ. Ζεη. 6οο ἐν Λυρνησσῷ Ζεπ. Ροϑβὲ 692 πέρσεν δὲ 
πόλιν θείοιο Μύνητος εἰΐ. ΞίΓΑΡ. 6το (-- Τ 296) 694 ἀστήσεσθαι Ζεῃ. 



2. ΠΑΛΙΑΔΟΣ. Β 

ἀγχίαλόν τ᾽ ᾿Αντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην, 
τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε 

Ἃ 4)..76 » ΘΙ ΤΌΝ, μ Μ “ ’ ζωὸς ἐών: τότε δ᾽ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. 
“ , τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο 
ἊΝ ’, ε ’ Ν 3. " ΦΙΌῸΝ 

καὶ δόμος ἡμιτελῆς᾽ τὸν ὃ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ 
Ν 5 ’ὔ ἊΝ Ἶᾳ 3 “ 

νηὸς ἀποθρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον ᾿Αχαιῶν. 
5. Ν ἊΝ 3..3 ΡΠ Υ [2 ’ Ν 3 , 

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν" 

ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης, ὄζος [Αρηος, 
᾿Ιφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο, 

3) "4 ’ὔ Ἢ αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου 
ἰς ’ “, ς 3. ἢ ’ Ν 5 ’ὔ’ 

ὁπλότερος γενεῇ" ὁ δ᾽ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων 

ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος" οὐδέ τι λαοὶ 
ὃ ’ ϑυαα ’ “2 ’ ὩΝ 5 Ν λα εὐονθ᾽ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα" 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην, 

Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐὐκτιμένην ᾿Ιαωλκόν, 

τῶν ἦρχ᾽ ᾿Αδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν 

Εὔμηλος, τὸν ὑπ᾽ ᾿Αδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν 

Ἄλκηστις, Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 

Οἱ δ᾽ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο 

καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ ᾿Ολιζῶνα τρηχεῖαν, 
“- 3 ᾿Ξ 

τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐὺ εἰδὼς 

ἑπτὰ νεῶν’ ἐρέται δ᾽ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα 
ἐμβέβασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. 

- ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν 

ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου" 

ἔνθ᾽ ὅ γε κεῖτ᾽ ἀχέων: τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον 
3 “ ἊΝ Ν ἥ Υ̓ Αργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 
οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἄρχον" 

ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν ᾿Οἰλῆος νόθος υἱός, 

7905 

71ο 

715 

720 

.-τ ιτ ψι 

697 ἀγχιάλην Ζεῃ. Ἴο1 φαίδιμος Ἕκτωρ )ετη. ὅςΕρ5. 707 ἅμα 
Αγ. ὕ} ; ἄρα εεἰ. τι ἰδὲ κρήνην Ὑπέρειαν ν. 1. Δ Ρ. 5Ξ6Π0]. ῬΙπά. Ρ, 
1ν. 221 116 ερατεινηῖν Ὁ 717 καὶ Πιτύειαν ἔχον ϑίερῃ. ΒΖ. 
ἴῃ Ὀλιζών 18 τῶν αὖ ἡγεμόνευε Φιλοκτήτης ἀγὸς ἀνδρῶν Ζεῃ. 
724-725 αἰΐι. Ζεπ. 727 ἀλλὰ] τοὺς δὲ Ζεῃ. 



Ὁ ΒΙΔΤΆΛΘΟΣΒ 

τόν ῥ᾽ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ᾽ ᾿Οἰλῆϊ πτολιπόρθῳ. 

ἃ δ᾽ εἶχον Τρίκκην καὶ ᾿Ιθώμην κλωμακόεσσαν, 

οἵ τ᾽ ἔχον Οἰχαλίην, πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, 730 
τῶν αὖθ᾽ ἡγείσθην ᾿Ασκληπιοῦ δύο παῖδε, 

ἰητῆρ᾽ ἀγαθώ, ἸΠοδαλείριος ἠδὲ Μαχάων" 
- Ν 7 Ν. 7 5 ’ὔ τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

ἡ δ᾽ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν, 
ς 3. ΤΥ 3 4 ’ ’ Ν Ι 

οἵ τ΄ ἔχον ᾿Αστέριον Τ᾿ τἀνοιὸ τε λευκὰ κάρηνα, 73 ωι 

τῶν ἦρχ᾽ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός" 
΄“- )7 “- 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
Δ δ) 2. Υ Ν Ἰς 3; 7 ὑ ὃ ᾿Αργισσαν ἔχον καὶ Τυρτώνην ἐνέμοντο, 

» 7 
Ορθην ἮἬλώνην τε πόλιν τ᾽ ᾿᾽Ολοοσσόνα λευκήν, 
΄σι 3 3 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 740 
ἘΝ ’ Ν 5) [ 7 4 

υἱὸς ΠΠιριθόοιο, τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς" 
Ι τόν ῥ᾽ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια 

Μ “ Ὡῇ ΄- ΟῚ ͵7ὕ Ἧ 

ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτείσατο λαχνήεντας, 

τοὺς δ᾽ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν" 
2 ! - Ε 7 

οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε Λεοντεύς, ὄζος ΓΑρηος, 745 
ῸΝ ς ’ὔ "4 7 .« 

υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεϊδαο" 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
Ν 9 33. “ Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας" 

ἴον 3 ἴω 

τῷ δ᾽ ᾿Ενιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί, 

τ οἱ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί᾽ ἔθεντο, 730 
ῳ 9 9 Ὁ Ὡς Ν Ν " Ὁ ΧΡ ΟΥΒ τμ κα οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργ᾽ ἐνέμοντο, 

“ . 5» Ν .« 4 “ ὃς ρ΄ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ, 

οὐδ᾽ ὅ γε Τ]ηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ, 

ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠῦΐτ᾽ ἔλαιον" 
τὰ Ν “ Ν “ ᾽ὔ ΡῚ 5) 7 
ὕρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 7553 

Μαγνήτων δ᾽ ἦρχε ΠΠρόθοος Τενθρηδόνος υἱός, 
οἱ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον 

720 κλιμακόεσσαν ΔΑ ςοττ., Ρ4ι5. ἷν. 9. 2, κλη- Ν ΝΙ2, 010 2 ξογγ. 
133 τοῖς ΑΤ΄ οοαά. (ε΄, 5616) 738 ἼΑργειαν ν. ]. ΔΡ. Επδί,, γὙρ. Βπις 
141 ἀθάνατον Ζεηῃ. 144 Αἰθιόπεσσι ΤΕ ΠΙΟΟΥΠΕ5 7417 τοῖς] 

σῷ Ὦ 4]. η48 δύω καὶ εἴκοσι) .. και δεκ.. ὅ.: (τ ΠΑ 78) 

η51 Τιταρήσιον ςοα 4. ἐπι. Βεπίϊεν 134 ἐπιτρέχει εἶΐ, ΞΙΓΑΡ. 441 



οι. ἹΛΙΑΛΟΣ Β 

“ Ν ’ νὴ «ς ’ 

ναίεσκον' τῶν μὲν ΠΙρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε, 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
Ὁ ͵ “- 3 

Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν' 
Ἅὦ 35.ϑβ,.κκἡ “ 3, ΑΘ ΛΩΝ 5» Γ Υ “ 

τίς τ ἃρ τῶν Οχ ἄριστος ἐην, σύ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, 

αὐτῶν ἠδ᾽ ἵππων, οἱ ἅμ᾽ ᾿Ατρεΐδησιν ἕποντο. 
1] Ἂς ΚΕΝ, Υ̓ ’ 

πποι μὲν μεγ᾽ ἄρισται ἐσαν Φηρητιάδαο, 

τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὥς, 
ὮὌ» ἽΝ ,ὔὕ 5 Ν “ 5. 

ὄτριχας οἰέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας" 
ἯἙΝ 2 ’ὔ ἰ 3 0.9 ’, 3 ’ τὰς ἐν ἸΠηρείῃ θρέψ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 

Ἂ Ὰ ἄμφω θηλείας, φόβον Αρηος φορεούσας. 

ἀνδρῶν αὖ μέγ᾽ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας, 
3 ὄφρ᾽ ᾿Αχιλεὺς μήνιεν: ὁ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν, 

ἵπποι θ᾽, οἱ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα. 
3 Στ (ς Ν 3 ’ ζ ’ 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι 

κεῖτ᾽ ἀπομηνίσας ᾿Αγαμέμνονι ποιμένι λαῶν 
3 .« Ν Ν δ εξ “ 
Ατρεϊδῃ" λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης 

δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες 
’ ,, 9 δ Ν 5. ὦ Ὁ [ἡ 

τόζξοισίν θ᾽" ἵπποι δὲ παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος 

λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον 

ἕστασαν: ἅρματα δ᾽ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων 
2 ’ Ν ε ἜΥ ΔΕ ΟῚ Ν ΟῚ .“, ,ὔ ἐν κλισίῃς" οἱ δ᾽ ἀρχὸν ἀρηϊφιλον ποθέοντες 

’ὔ “ ΧΟ Ν δ 5.Φ Ν [4 φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο- 

Οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο" 
γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὡς τερπικεραύνῳ 

χωομένῳ, ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ 
εἰν ᾿Αρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς" 

ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα 
9 , ’ 35. 5 4 ’ὔ 
ἐρχομένων" μάλα ὃ ὠκα διέπρησσον πεδίοιο. 

53 5, Τρωσὶν δ᾽ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 
Ν Ἁ 93 ’, ἊΝ 3 ψ 32 “- πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ" 

"6ο 

γό5 

779 

7715 

78ο 

785 

ηότ τ᾽ ἂρ] γὰρ Ὃ 5 αἷ. 166 πηρείῃ Ὃ" 6 Ὃ Οχγτ. 8538 ΒηηῈ ὕ1 
(ρειὶ ἘΝ), ϑίθβρῃ. Βυζ. : Πειρίῃ ν. 1. ἀρ. Επ5ί. : Πιρείῃ τὰ Αἱ. : Φηρίῃ 
ν» Βιηδ ΕΦΖ Μδοτοῦ. 1. 17. 44 : Πιερίῃ νι}]5., ἔνιοι δὲ ἀγνοοῦντες γράφουσι» 
τὰς ἐν Πιερίῃ ὅς : Πηερίῃ Α : Φιερίη ΝΜ18 σοττ. : Πηρεις 1. α. 1Χ. 2. 205 
782 χωόμενος ν. 1. Ὧ: 183 ἃ χώρῳ ἐνὶ δρυόεντι “ὕδης ἐν πίονι δήμῳ 
απ!άδη 8Ρ. ΞίγαΡ. 626 



δι ἸΛΤΆΝΟΣ 8 

οἵἱ δ᾽ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι 
πάντες ὁμηγερέες, ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες" 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις" 70 
εἴσατο δὲ φθογγὴν υἷι ἸΠριάμοιο ἸΠολίτῃ, 
ἃ ΄ Ν Ω ἤ , 
ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε, ποδωκείῃσι πεποιθώς, 

᾽7 αν ΘΟ ὙΠ , 3 4 7 τύμβῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος, 

δέγμενος ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν ᾿Αχαιοί: 
τῷ μιν ἐεισαμέν οσέ δας ὠκέα Ἶρις" 7 Ὁ μ μένη προσέφη πόδας ρις 95 
ἐς “5 4 5.7 “ 7 Υ ΛΩΣΟ5 ὦ γέρον, αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν, 
{χὰ ΣΡ) ΟΣ τὴς ’ 3. ἷχ ἡ » ὥς ποτ᾽ ἐπ᾿ εἰρήνης" πόλεμος δ᾽ ἀλίαστος ὄρωρεν. 

ἡ μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν, 
2 3 4 Ι , Ν » 
ἀλλ᾽ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ὄπωπα" 

ἈΝ λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν 8οο 

ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ. 

Ἕκτορ, σοὶ δὲ μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι" 
δ ἊΣ ἈΝ 5. 7 , 5), ἰὴ 

πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι, 

ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων" 
-“ ε 4 “ τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει, 805 

ΞΩ 3... ’ὔ ἰ Ἃ 39 τῶν δ᾽ ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτας. 
ἃ ᾿ -“ Ὡς ἔφαθ᾽, “Ἕκτωρ δ᾽ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν, 

ων Ν “ς΄ὝἝἵΪἰ 9 9 7 ΕΝ ᾽ ϑ 0.5, “ 

αἶψα δὲ λῦσ᾽ ἀγορὴν: ἐπὶ τεύχεα ὃ ἐσσεύοντο" 
“ 5.) 5λ οί 7 53) 5} δ} 7 

πᾶσαι ὃ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ ὃ ἔσσυτο λαός, 

πεζοί θ᾽ ἱππῆές τε πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 810 
Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη, 

5 7 Ρ [ ζ δ ΝῸΝ ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε, περίδρομος ἐνθα καὶ ἔνθα, 
Ν “ " ἵχ 7 

τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, 

ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης" 

ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 815 
Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος “Ἑκτωρ 

Ἴ91 δὲ] γὰρ Ὁ 5 5 Εἰιϑί. 4]. 791-795 δἰ. Αγ. 793 γέροντος] 
ἄνακτος Ὁ)΄.8δ8 ΜΊ ΜΡ̓ῬΙΣ 7094 ἃ εἰς πεδιον τρωεσσι φονογ καὶ }5 (Β 352) 

795 μιν] σφιν })η}5 Βπιό ν18  εὲ αρ ειδομενη Ῥ" η98 ἢ μὲν δὴ 
Ηάη. ({ν.}, να]. : ἤδη μὲν ΑΥ. Ῥ ἃ σ΄ Α 55. 8]. 7098 ἃ ενθα ιδον 
π[λείστους Φρύγας ἀἸνερας αιοϊ λοπώλους Ὁ (Γ' 185) 801 προτὶ 
Ζεη. Ατὶβίορῃ. Αγ. ἃ 55. ΜΈ: περὶ νι. 

ΗΟΜ. 11. 4 



5... ΕΛΤΆΆΑΘΣ Β 

΄ [τ “ Ν “- ἈΝ ΠΡ 
Πριαμίδης" ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

Ἂ Ἄ ’ 5 ’ὔ λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσι. 
3». 5 Ἂς ΠΝ ΉΤΕῚ Δαοδανίων αὖτ᾽ ἦρχεν ἐὺς πάϊς ᾿Αγχίσαο, 

Αἰνείας, τὸν ὑπ᾽ ᾿Αγχίσῃ τέκε δῖ᾽ ᾿Αφροδίτη, 
Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα, 

5 ων [τ [2] ’ὔ 3 {2 χὰ οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε δύω ᾿Αντήνορος υἷε, 
3 { ’ 3. [ ’ 3 49 7 “4 ἈΑρχέλοχός τ᾽ ᾿Ακάμας τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

ἡ [4 

Οἱ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον ἤἸδης, 

ἀφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο, 
Τρῶες, τῶν αὖτ᾽ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός, 
Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον ᾿Απόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. 

Οἱ δ᾽ ᾿Αδρήστειάν τ᾽ εἶχον καὶ δῆμον ᾿Απαισοῦ, 
Ν ’ δ Ν [, ΝΜ 3 ’ὔ καὶ {Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ, 

τῶν ἦρχ᾽ ᾿Αδρηστός τε καὶ ΓΑμφιος λινοθώρη ξ, 
,ὔ 

υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων 
ΜΝ γ 2φῸΝ ἃ “ Υ 

ἤδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὺς παῖδας ἔασκε 
’ 2 , , Ν ΕΘΝ ΝΕ » στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα: τὼ δέ οἱ οὔ τι 

, “ Ν Ὰ , ’ 
πειθέσθην' κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. 

Οἱ δ᾽ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο, 

καὶ Σηστὸν καὶ ΓΑβυδον ἔχον καὶ δῖαν ᾿Αρίσβην, 

τῶν αὖθ᾽ Ὑρτακίδης ἦρχ᾽ Ασιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 
ἴΑσιος Ὑρτακίδης, ὃν ᾿Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι 
αἴθωνες μεγάλοι, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 

Ἱππόθοος δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, 
τῶν οἱ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον" ρισαν ἐρ 
τῶν ἦρχ᾽ ἹἽππόθοός τε Πύλαιός τ᾽, ὄζος ΓΑρηος, 
υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. 

Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ᾽ ᾿Ακάμας καὶ Πείροος ἧρως, 
“ «ε ’ὔ 93 μ 9 Ν 3. ἢ ὅσσους ᾿Ελλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει. 

Εὔφημος δ᾽ ἀρχὸς Κικόνων ἣν αἰχμητάων 

υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο. 
Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους, 

δ25 ἀνδείροιο ν]. ὅ ς τιν. 826 θηγεμονεὺυ Ὁ 828 να ον 

820 

825 

830 

840 

845 

40 

829 Πιτύαν εἶχον ΞίΓαῦ. 587, ᾳ ἃ]. 844 πείρως Βιη41.8, 1.455. 
Επβί. 848 ἃ Πηλέγονός θ᾽ υἱὸς περιδέξιος ᾿Αστεροπαῖος εα. Επτ. τιν. 
αἱ. ἀρᾷᾷ Δπλτα. 



δι. ΠΛΤΆῸΟΣΝΣ 8 

τηλόθεν ἐξ ᾿Αμυδῶνος, ἀπ᾽ ᾿Αξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, 
᾿Αξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν. 850 

Παφλαγόνων δ᾽ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ 

ἐξ ᾿Ενετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων, 
α, ἃ , Υ̓ Ν ’ Ρ) μ οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο 

ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματα ναῖον 
Κρῶμνάν τ᾽ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς ᾿Ερυθίνους. ὅ55 

Αὐτὰρ ᾿Αλιζώνων Ὀδίος καὶ ᾿Επίστροφος ἦρχον 

τηλόθεν ἐξ ᾿Αλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. 
“ Ν πο δ ΘΝ Χν» 3 Ἅ 

Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ ᾿ ἔννομος οἰωνιστῆὴς" 
»} 3 3 3 -“ 5) ’ὔ “ [Ὰ 

ἀλλ᾽ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν, 

ἀλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 8όο 
ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους. 

Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ ᾿Ασκάνιος θεοειδὴς 
τῆλ᾽ ἐξ ᾿Ασκανίης" μέμασαν δ᾽ ὑσμῖνι μάχεσθαι. 

᾿ (ιν [Ὶ ΝῊ ε Μήοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ ΓΑντιφος ἡγησάσθην, 
Ξ , 

υἷε Γαλαιμένεος, τὼ Τυγαίη τέκε λίμνη, 865 
ἃ Ν ’ὔ 3 ἰς Ν “4 ΄- οἕἱ καὶ Μήονας ἦγον ὑπὸ Γμώλῳ γεγαῶτας. 

Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων, 

οἱ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ᾽ ὄρος ἀκριτόφυλλον 
Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα" 

τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿Αμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην, 870 
Νάστης ᾿Αμφίμαχός τε, Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, 

849 ᾿Αμυδῶνος) ᾿Αβυδῶνος ϑιερῖι. Θά. 5. ν. 8Ξο αἴῃ ἃ Κϑ2, ν. 1. 
8Ρ. Επϑ5έ. : ᾧ κ. ὕ. ἐ. Αἴης ν. 1. Θέγαθ. 330: Αἴα Επάοχιβ Νὰ 852 ἐξ 
Ἔνετῆς Ζεη. 855-855 ποῃ ἰερ.. Ετσγαίοβίῃ. εἰ Αρο!οά. αρ. ϑίΓαθ. 
298, 553 854 δώματ᾽ ἔναιον) ἔργ᾽ ἐνέμοντο “ϑίτα". 590 ὃ55 τ᾽ 
Αἰγιαλόν τε] Κωβίαλόν τε ν. 1. 5ίτεαν. 545, Κρωβίαλον ΔΡ. ΒΚ Ποή. 11. 942 

859 4 Ὁ 
Καυκῶνας δ᾽ αὖτ᾽ ἦγε Πολυκλέος υἱὸς ἀμύμων, 
οἱ περὶ Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον 

( 411Π|5Ὲ}. ἀρ. ϑίγα. 542 856-857 αὐτὰρ ᾿Αμαζώνων ὈΟδίος καὶ ᾿Επί- 
στροφος ἦρχον, ἐλθόντ᾽ ἐξ ᾿Αλόπης ὅθ᾽ ᾿Αμαζονίδων γένος ἐστί ἙΡΠοτιΞ 
ΞΡ ϑέπαρ. ἘΞὉ 856 ᾿Αλιζώνων Μεπεοτγείεβ εἰ Αρο!οάοτγιβ (ϑέγαθ. 
552): ᾿Αλαζώνων ῬΑΙδερΠαίιβ (1Ρ.) 857 ᾿Αλόπης ῬαΪδερῇ. Χαλύβης 
αἱ. (3έγδθ. 10.) : ᾿Αλόβης Μεπεογαίες (Επϑέ.}): ᾿Αλύβων, Χαλύβων νν. Ἰ]. 
6 Ρ. ϑίερῃ. Επδί. 8δο-86: εἰῃ. Ατσ. 864 Μέστρης- ν. 1. ΑΡ. Επιβί. 

8ό5 Πυλαιμενέος ὃ Ὁ Ο 5' αὶ Ν154]. γυραίη Μ455. ν. 1. ἴπ θ᾽ : Γυγαίῃ 
Ο(Πδεγὶβ Πίοάοσγ. ἃ Μ9 Ὁ ν1: 866 «ἃ Τμώλῳ ὕπο νιφόεντι Ὕδης ἐν 
πίονι δήμῳ Ἐπτ. (ἐεβδίε Ετπι5ὲ.), φυϊάδπι 4Ρ. ϑίγα. 626 870 Νάστηπ) 
Μάσθλης γεν. δότ 

4 



5... ΛΙΑΛΔΟΣ Β 

ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμόνδ᾽ ἴεν ἠὕτε κούρη, 
7 3 4 » ς ’ ϑη 5 Ἁ ἈΝ ΕΒ νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ᾽ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, 

ἀλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 

ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ᾽ ᾿Αχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. 875 
Σαρπηδὼν δ᾽ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων 

τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος. 

8172 πόλεμον κίεν ΝΕ 8η4-87η5 ορεῖο ποί. Δ, 875, 876 Ὧ", οἴ. 86ο. 86: ᾿ 



ἸΛΊΑΔΟΣ Τ' 

2 Ν 4 ,, (2:0) ς Ι [. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι, 

Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ᾽ ἐνοπῇ τ᾽ ἴσαν, ὄρνιθες ὥς, 
5.Δ Ν ΄ ͵ 3 ’ ’ 

ηὔτε περ κλαγγὴ γερανων πέλει οὐρανόθι πρό, 
{, 3), 09. ΑΝ ων ἴω ΄ Ν 5 ’ » 

κἱ τ΄ ἐπεὶ οὐν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον, 
δ ΄“ Ἂ 4 3.9. 8.) 0.9, “ ε Ι 

κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ ᾿(κεανοῖο ῥοάων, 
ΚΣ ποτε ὡλ γ᾿ Ἢ Ν “ 7 
ἀνδράσι [Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι" 
οὐ ὦ ΥΩ, Ν » “ 

ηἠέριαι δ΄ ἄρα ταί γε κακὴν ἐριδα προφέρονται" 
ς 3 ἌΣ νυ παν, ΄ι ζ ,ὔ 3 ᾽ὔ 

οἱ ὃ ἂρ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες ᾿Αχαιοίΐ, 
σι σι ΟΣ) , 5 ΄ 

εν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. 
Ἔν 56. Ὁ ΤΆ “» [, Εὐὖτ᾽ ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην, 
7 Μ ΄ὔ “ 4 Ν; 3. , 

ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω, 
, ΄ 9. 5 ᾽ὔ “ 3 ΕΞΈΞΘΩΝ ὩΣ “ 

τόσσον τὶς τ ἐπιλεύσσει ὅσον τ ἐπὶ λᾶαν ἵἴησιν" 
ὰ " ἴκε [4 Ν ἃ χ᾽ » 5.9 ἊΝ 
ὥς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὀρνυτ᾽ ἀελλὴς 

, ἰ δ ΟΡ ,ὔ ’ 
ἐρχομένων" μάλα ὃ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
7 Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής, 

ἰ Ρ μὴ Ν ΄, ΄ 
παρδαλέην ὦμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα 

10 

2 τ᾽ Ροξί κλαγγῇ οπ]. Θοδ ΘΕ ἈΣΩΑΒΤ 3. οὐρανόθεν ν. 1. απί. 
(ΔΡΟΙ͂]. ἀς δᾶν. δοϑ. 17), 1.41.19 »ὴΠ ΡΤ (105 55.) δ]. ΠΡΌ ἢ 

ΤΟ εὑτ 

ὄρεος ΑΥ. νι]5. : ἠὔτε (ἠὔτ᾽ 1) ὄρευς (Πῖα Νί455. 11 ἀμείνω Ατ. 
ψαυ!ρ. : ἀμείνων ν. 1. αῃί., ὲ 13 κονισάλου ΑὙΙΒΙΟΡΗ. 



8. ἼἽΛΙΑΔΟΣ Τὶ 

Ν ,, ΦΈΡΟΙ “ 7, ,ὔ “ καὶ ξίφος" αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ 
΄ 3 , », [ 3... Ἢ 

πάλλων ᾿Αργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους 
3) 7 “ 3) Δ ΩΣ “. “ 
ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 20 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος 
5 Ι ἜΗΙ Ἂς ῇ 
ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου μακρὰ βιβάντα, 
Ὁ , 2 ῇ 3. ΘΝ ’ὔ ’, 
ὡς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, 

ΕΥΤΝ ὌΝ ΤΩ δὴ ἘΔ σἢ, “5. εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα 
’ ῇ μ 2: Ων ΦΌΝΟΝ 

πεινάων" μάλα γὰρ τε κατεσθίει, εἰ περ ἂν αὐτὸν 25 
γῃ ’ Ζ , 3 3 ,ὔ 

σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοί: 

ὡς ἐχάρῃ Μενέλαος ᾿Αλέξανδρον θεοειδέα 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδών: φάτο γὰρ τείσεσθαι ἀλείτην" 

5) Ὁ χὸ 5.1.5 ἐ ά Νς Ν ͵΄ 3᾽ - αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 30 
»] μ “ , ἠδ ἴν 

ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἤτορ, 
δ Ἐς ( 3 Υ̓ 3 ΓΟ ΟΣ ΡΟΣ ’ ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. 
ε ΘΝ ΟΣ ’ὔ , ΦΧ ζ 32 7 

ὡς ὃ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη 
» 2 ΄ ε ’ , 4 ἴω, 

οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπὸ τε τρόμος ἐλλαβε γυῖα, 
ἊΑ 5.5 ΄ὔ ζ ’ 7 ζυ ’ 
ἂψ ὃ ἀνεχώρησεν, ὠχρός τέ μιν εἷλε παρειὰς, 25 
ἃ 3. Ῥλ Υ̓ ( » , ὥς αὖτις καθ ὅμιλον ἔδυ Γρωων ἀγερώχων) 

δείσας ᾿Ατρέος υἱὸν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής. 
΄“ ’ὔ 

Τὸν δ᾽ “Ἑκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν" 
Ι 

““ Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠἡπεροπευτά, 

αἴθ᾽ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι ἄγαμός τ᾽ ἀπολέσθαι" 49 
᾽ὔ δὴ , ᾽ὔ Ν , 3 

καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἠεν 
“Ν δ 

ἢ οὕτω λώβην τ᾽ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων. 

ἢ που καγχαλόωσι κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοί, 
Ιέ “- Ν 

φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν 

εἶδος ἔπ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή. 45 

18-20 βἰῃ. Ζεη. 18 αὐτὰρ δοῦρε Ζεη. (1) Ατὶδίορἢ. (41115ἐγαΐα5 
Δτ, (καὶ σχεδὸν οὕτως καὶ αἷ χαριέσταται) Ἰ)ετη. [Χίοη : αὐτὰρ ὃ εοἀά. 
19-20 δίῃ. Αγ. 22 βιβάντα Ατ. Ν᾽; βιβῶντα ναΐξρ. 28 ἀλείτας 
Ζεη. 95 παρειά Ὥεπη. Ἱχίοη, Α 1,1 ΜΟΣ ΝΞ', 1,20 ΝῈ ΝΊΣ ρογυ. : 
παρείαν 1,.52 1.20; παρῇα Ἰθίοη. 514. 38 αἰσχροῖσιν ἐνίσσων Νε 
Ροβὲ 40 844. μηδέ τι γούνασιν οἷσιν ἐφέσσασθαι φίλον υἱόν ϑοη. 5ογί. 

42 ἐπόψιον ΑτΙΒίοΡΉ. 



ΒΔ ΤΑ ΟΣ 

ἢ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσι 

πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, 
Ν 5 “ ἴα) 2 ἜΑ Ὁ5 “ 

μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ εὐειδέ᾽ ἀνῆγες 
5 »} » 7 Χ 3 “ 5 ἐξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων, 

Ψ “ 4 “ ΄ .᾿ ’ἢ 7 πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ, 50 

δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ; 
οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον; 

,ὔ 3 “ Χ Υ̓ ἊΝ ΙᾺ 
γνοίης χ οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν" 

οὐκ ἄν τοι χραίσ (θ τά τε δῶρ᾽ ᾿Αφροδί χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ᾽ ᾿Αφροδίτης, 

ἥ τε κόμη τό τε εἶδος, ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι μιγείης. 55 

ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες: ἢ τέ κεν ἤδη 

λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ᾽ ὅσσα ἔοργας." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής" 
τς ΠῚ 2 ’ὔ 3 ὯΝ 3 ’ ΘΟ. ΠΟΥΚΕΝΝ ἰοὺ 

κτορ, ἐπεί με κατ᾽ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν .--- 
ΦΡΕ ζ 7 “ἷ 2 5 , 

αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρής, όο 
ὃς τ᾽ ἴσιν διὰ δουρὸ ΕΑ. ϑΥ τ ἢ “ ε}"ὕ 4 

ς τ᾽ εἰ ιὰ δουρὸς ὑπ᾽ ἀνέρος, ὅς ῥά τε τέχνῃ 

νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ᾽ ἀνδρὸς ἐρωήν" ή μνῃσιν, ρὸς ἐρωή 
Ων ΛΟ. Ν ζ ΟΣ ας , 2 7, ὡς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί----- 

7 ΄΄' 

μή μοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης ᾿Αφροδίτης-" 
» 3 ΄ 3. 15 Ν “- 2 ,ὔ “ ό οὔ τοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα, 3 

ὉΣ 3 Ν “ ΕἸ ΞΡΙΝΝ 3 5) » 6 ὅσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ᾽ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο" 

νῦν αὖτ᾽ εἴ μ᾽ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι, 

ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿Αχαιούς, 
ὡς ἌΡΡΥ 3.0.5 7 Δ .«᾿ , 

αὐτὰρ ἐμ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηϊφιλον Μενέλαον 

συμβάλετ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι 7ο 
ε ’, ἿΣ " 7ὔ 7 ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, 

7 5. Ὁ Ν. 3ι [ἠ γεῦ ὁ » 5. Ὁ. “ 

κτήμαθ ἑλὼν εὖ πάντα γυναϊκὰ τε οἴκαδ ἀγέσθω" 
«ε ν᾽ ’ ἊΝ “ Ν » 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες 

ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νεέσθων 
, .«, 

Αργος ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾿Αχαιΐδα καλλιγύναικα." 75 

51: κατηφείην ΑτΙδίορῇ. 5οβίβ. Αγροὶ]. Ατσ. (καὶ σχεδὸν ἐν ταῖς χαριε- 
στάται5), ναἷρ. : κατηφείη Ζεη. Ρρ᾽ 1,10Μ“ΜἽἉ1 Μ8 Ρ10 175 1718 γὅ ψό γι νε 

54 κίδαρις ν. 1. απῖ. Νίςο 55. 56 δειλήμονες ΟΙ.ὃ ΜΕΤ 10 ν!12 
νη5: ἐλεήμονες Ζεη. 57 ἔσσο Ζεπ. Ατὶβίορῃ. Ατ., νὰ]ρ. : εἶσο 
3.08 ΡῬ4]} κὅ 11 κρείσσω Ζεῃ. 12 ἄγεσθαι ἱ 14 ναίοιμεν 

Ζεη. Ῥ' 



9. ΤΑΤ ΑΝ ΩΝ 

ἃ 5) ἡ 3 ἂν ι 7 “ 

Ὡς ἐφαθ᾽, “Ἑκτωρ δ᾽ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας, 
Ὥ ΕΆ. 5, ἰ ΞῸΝ , 5 , Ι 

καί ῥ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν Γρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 
΄ Ν ε ’ Ν Ὁ ΄ [᾿ 

μέσσου δουρὸς ἑλών" τοὶ δ᾽ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

τῷ δ᾽ ἐπετοξάζοντο κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ ῬΏ ΚΟΙ: Χ 
“ Ι 3 ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ᾽ ἔβαλλον" 80 
ϑυ τως ς Ν 5.58 “ 3) “ 3 [2 αὐτὰρ ὁ μακρὸν ἄῦσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 

“ἴσχεσθ᾽, ᾿Αργεῖοι, μὴ βάλλετε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν" 
“ , Υ ΡΟΣ νος ’ὔ “ 395 στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος “Εἰκτωρ. 
Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ᾽ ἐγένοντο ᾽ Χ μαχήῆ : ὺ 

3) , σ“ Ν 3.0.5 4 Υ̓͂ 
ἐσσυμένως" Ἑκτωρ δὲ μετ΄ ἀμφοτέροισιν ἔειπε" 85 

“. “. , 

“ κέκλυτέ μευ, Γρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 
“ 2 “ “ ΄-“ ΝΜ μῦθον ᾿Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν. 

ἄλλους μὲν κέλεται Τρῷας καὶ πάντας ᾿Αχαιοὺς 
τεύχεα κἀλ᾽ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, 

αὐτὸν δ᾽ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον 9ο 
οἴους ἀμφ᾽ “Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι μ ἢ ήμ μάχεσθαι. 

7 , ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, 
( ν᾽ τῷ ἊΝ ων ’ ζοῦν 12 » ὈΑΤ 5) 7 κτήμαθ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσθω: 

ς 53. 5. ’ ἈΝ ΟΝ ἊΝ ’ 33 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. 

Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 95 
- , 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
«« [4 “ ΧΡ» “ Ν Ν Υ ΡΣ 

κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο" μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει 

θυμὸν ἐμόν, φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη 

᾿Αργείους καὶ Γρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε 

εἵνεκ᾽ ἐμῆς ἔριδος καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἀρχῆς" 1οο 
ε , 3. Ὲ 7 ’ Ν “ » 
ἡμέων δ᾽ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται, 

τεθναίη: ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα. 
» 5 3 οἹ , ΟΣ Σηἢ Ν [ οἴσετε ἄρν᾽, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν, 
“ ΝΘ Ὺ, Ν 3 {ὀ “" ὟΝ 3} 

Γῇ τε καὶ ᾿Ηελίῳ- Διὶ δ᾽ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον 

ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ᾽ ὅρκια τάμνῃ ἢ ΙΟ5 

8 οὔ. Ααε ΝΈγ1 Ῥοβί 86 444. ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στή- 
θεσσι κελεύει 6 ἕαᾳ Β ΟΤ 4. 92 κρείσσω Ζεπ. 94 οτη. 95 Οὐ 

98 ἤδη] ἄμφω 51 99 ᾿Αργεῖοι καὶ Τρῷες Ζεη. πέπασθε Ατ. 
Α 55. : πέποσθε Ήάη. ςοἥά. 1οο ἐμεῖο Τ ΝΙΣ ἄτης Ζεη. 
(εῖ. Ζ 356 Ω 28) 108 δ᾽ ἄρν᾽ οοἀἀ. Ργαείετ 5 



- ΟΣ 

3 ’ » ’ ε “" «ς ’ὔ ἊΝ 

αὐτὸς, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι, 
Ἅ ε » Χ “ 7ὔ 

μὴ τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται. 
ΙΝ οὐλςζς 7 9 ΄- ,ὔ 2 [ 

αἰεὶ ὃ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται" 

οἷς δ᾽ ὁ γέρων μετέῃσιν, ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω 
΄ Ψ σὺ ΠΟ, 5.5 4 7 39 

λεύσσει, ὅπως οχ ἄριστα μετ ἀμφοτέροισι γένηται. ΤΙΟ 
ὰ σ΄ Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε 

3 ’ ΄ 3:. “ 7, ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀϊζυροῦ πολέμοιο. 
γ Ν ΚΝ ΦῸΕΝ ζ, 3 3. 2 ᾽ὔ καί ῥ᾽ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ᾽ ἔβαν αὐτοί, 
4 ἰΐ 3.2.5 Ψ Ν Ἂς ΄ Δαν 5 ΞΘῸΝ γ τεύχεά τ᾽ ἐξεδύοντο' τὰ μὲν κατέθεντ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ᾽ ἣν ἀμφὶς ἄρουρα" 115 
σ Ν δος Σὰ ’ ᾽ὔ Υ̓͂ 
Εκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε 

,ὔ ΡᾺ , 7 ’, ,ὕ 
καρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν [Πρίαμόν τε καλέσσαι" 

αὐτὰρ ὁ 'Γαλθύβιον προΐει κρείων ᾿Αγαμέμνων 
- ’ 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ᾽ ἄρνε κέλευεν 

οἰσέμεναι: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπίθησ᾽ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ. 120 
3 5». δ) Ξε , , ᾿ Ω ἴρις ὃ αὖθ᾽ “Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν, 

3 “ ᾽ὔ 3 ,ὔ Ι 

εἰδομένη γαλόῳ, ᾿Αντηνορίδαο δάμαρτι, 
Ἂς 3 ’, Ων Υ «ς [ τὴν» Αντηνορίδης εἶχε κρείων Βιλικάων, 

΄- οὺ Λαοδίκην, Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 
Ν 2 ὌΝ 5 ε ἊΝ ΄ ε Χ “ τὴν δ΄ εὑρ ἐν μεγάρῳ: ἢ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε, 125 

δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέθλους 
Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

ὰ [δ “4 3. εὐ 5. ῇ οὺς ἔθεν εἵνεκ ἔπασχον ὑπ᾿ ᾿Αρηος παλαμάων" 
5} “ 5)» (ὁ 7 7 ’ὔ 5 , 31τ 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα “Ϊρις" 
χὰ ἡ 5. Σ 2, 

“δεῦρ᾽ ἴθι, νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι 130 
Ἁ »πςς ῳ ἢ 9 ΄“- 7 Ξ Τρώων θ΄ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

ὲ 7 7 οἱ πρὶν ἐπ᾿ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν [Αρηα 

ἐν πεδίῳ, ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο, 

οἱ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ. πόλεμος δὲ πέπαυται γ7» , 
3 , ὔ ὡς 5. πῇ ὃς ἢ 
ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ᾽ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν. 135 

2 .«᾿ 7 αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος 

τοϑ-ττο δίῃ. Ατσ. 112 εὐχόμενοι ἱ 114 ἐκδύοντο ἢ" 
126 πορφυρέην Ζεῃ. Ατὶδίορῇῃ, ΔΤ. Ὦ ἀε «]. : μαρμαρέην να]ξ. ἀνέ- 
πασσεν Ὁ)" 



8. ΤΛΑΤΑΔΟΣ τὶ 

μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσονται περὶ σεῖο" 

τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις. : μ) ῆ Ὥσῃ . 
ἃ 3 “ Ν Ν Ψ Υ͂ Ὁ 
ὡς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ 

3 ’, [4 ΝΛ 2. Ν [4 
ἀνδρὸς τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων" 140 

ὑτίκα δ᾽ ἀργεννῆσι καλυψαμένη ὀθόνησιν αὐτίκ ργεννῇ μένη ὀθόνῃ 
ε οι 9 2 7 Ν ΙᾺ , 

ὁρμᾶτ᾽ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα, 
5 » 4 ΄ι Δ" , λ δύ᾽ 6 οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο, 

Αἴθρη, ΠΠιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις" 
αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν. 145 

Οἱ δ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην 
Λάμπον τε Κλυτίον θ᾽ ἽἹκετάονά τ᾽, ὄζν ἴΑρηος. 

Οὐκαλέγων τε καὶ ᾿Αντήνωρ, πεπνυμένω ἄμφω, 
[κ “ ΦΦΙΝ “ ἿΆ 

ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι, 

γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ᾽ ἀγορηταὶ 150 
2 ζ ’ 2 Ψ Ψ Ρ.ν τὰ ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οἵ τε καθ᾽ ὕλην 

7 Σ ’ ν ’ κα δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι 

τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ᾽ ἐπὶ πύργῳ. 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽ “Ελένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 

ἧκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον" 155 
{ 3 , “ Ἀν 6325. γι 3 Ν 

οὐ νέμεσις Γρῶας καὶ ἐὐκνήμιδας Αχαιοὺς 

τοιῆδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν" ἡ ρῶν Ὑ ΧΡ ἣ κι 
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν" 
2 Ν ΝΘ ,ὕ Ὁ ον ΚΘ ΟΣ Ν " 
ἀλλὰ καὶ ὡς τοίη περ ἐοῦσ᾽ ἐν νηυσὶ νεέσθω, 

ΟΊ ΘΗ γσν , ’ὔ Δ ϑρ ΟἿΣ “ ’ 3) ό μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. τόο 
ὰ ΜΔ. ΥΝ᾽, , 32ε [2 2 7 Πρ ὡς ἂρ ἔφαν, Τ]ρίαμος δ᾽ ᾿Ελένην ἐκαλέσσατο φωνῃ 

“ 2 “- ῇ “ ““ δεῦρο πάροιθ᾽ ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, ἵζευ ἐμεῖο, 

ὄφρα ἴδη πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε---- “  ΠΡρΟτερ ) 
ΕΣ ’ὔ 3. ἐὰν 3 7 ’ 72 » ᾽ὔ 3 οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἶσιν, 

οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν ᾿Αχαιῶν---- τό5 
[τέ Ν ’ὔ 3. ἊΝ, Ν 9 7 ὥς μοι καὶ τόνδ᾽ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς, 

140 προτέρου δε Επι5ί. : -οιο ςεί. 144 καἰἢ. Αγ. 150 γήρεϊ ν. 1. 
πὐλί. 152 δενδρέῳ ΑΥ. σοαά. : δένδρει Ζεη. ΤΊπιοπ ἀΡ. Π΄ορ. [-Δεγί. 
111. 1. 1: δένδρῳ Ἀ ἑζόμενοι 8 αἵ. 155 ἦκα) ὦκα Ζεῃ. Οταίεβ Οἵ 
158 ἐῴκει Ὁ οἵἷί. Ἐπί. 163 ἴδῃ Ατ. ΦΟΏΪΣΑ : ἴδῃς Ζεη. ΕῚ ρᾶεοῖξσ 
ΒΟΤ ὃἹ. τό5 ᾿Αχαιῶν] ἤΑρηος })ῦ 



θ᾿ ΓΑ ἈΘΣ 

“ “ῳ39. 5 Ν 3 Ἁ ΘΛ ΌΝΣ 9..᾿ 7 

ὅς τις ὃ ἐστὶν Αχαιὸς ἀνὴρ ηῦς τε μέγας τε. 

ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι, 

καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 
2.2 [τ4 ’ “π᾿.. Ν 3 Ή ΕΣ, ὁ 2) 

οὐδ οὕτω γεραρόν: βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε. 

Τὸν δ᾽ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν" 
ςς 5 “΄, , γα ΩΣ 7 ε , ΄ 

αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἕκυρέ, δεινός τε’ 
{ » ΄ , εἰ -“ Ν ε ’ “ 
ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο 

ςε 7.. σὰ Ὁ ’, Ι γε “- 
υἱεὶ σῷ ἑπόμην, θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα 

αῷ 7 Ἴ , ἈΝ κε ΄, 9 7 παϊδὰ τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινὴν. 
3 Ν Ι 3 ᾿ 9Ξ Ὁ Λ Χ Ν 7 7 
ἀλλὰ τὰ γ᾽ οὐκ ἐγένοντο" τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. 

“ [ δ» “ 3. 9 ζ᾽ 5. Ν “ 
τοῦτο δε τοι ἐρέω, ὅ μ΄ ἀνείρεαι ἡδὲ μεταλλᾷς" 

τ ’ 5. Ὁ «(4 ΣΌΝ ᾽ὔ Ρ] 7 

οὗτὸς γ᾽ ᾿Ατρεϊδης εὐρὺ κρείων Αγαμέμνων, 
5 ’ὔ 7 19 δὰ ’ 3 5) 7 

ἀμφότερον βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς κρατερός τ αἰχμητῆὴ»ς" 

δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ᾽ ἔην γε. 
ἃ [: ἈΝ δ) (ς 7 3 [ 4 72 

ὡς φάτο, τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἡγάσσατο φώνησέν τε" 
ΠΟΥ τ 1 .«, 4 “ὦ μάκαρ ᾿Ατρεΐδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον, 
κα ΟἿ ᾽ὔὕ Ν Ἧ “ 3 “ 

ἡ βὰ νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 

ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν, 

ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους, 
ΩΝ , 

λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο, 
αὐ "ς ΔΙΑΥ Ὁ05) ’ "ΟΡ ΎΣΩΣ Ἵ 

οἵ ῥα τότ ἐστρατόωντο παρ᾽ ὄχθας Σαγγαρίοιο" 
Χ Ν 3 Ἁ 3 ᾽ὔ 3. Ν “ 9 , καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην 

Υ͂ κι « 9. τ. 3 ’ὔ 3 ἰ 
ἤματι τῷ ὅτε τ᾽ ἦλθον ᾿Αμαζόνες ἀντιάνειραι" 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες ᾿Αχαιοί.᾽ 

Δεύτερον αὖτ᾽ ᾿Οδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν᾽ ὁ γεραιός" 
᾿ 7 δ 

“ εἴπ᾽ ἄγε μοι καὶ τόνδε, φίλον τέκος, ὅς τις ὅδ᾽ ἐστί: 
“» 3 .᾿ μείων μὲν κεφαλῇ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο, 

3 4 ἢ 5. Ν 9 “ 

εὐρύτερος δ᾽ ὦμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι. 
4 ,ὔ ε “- ἌΕΤΟΝ Ν 7 

τεύχεα μὲν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, 
3 Ν ἊΝ ’ὔὕ ἃ 3, “- Γβ »} ΄“ αὐτὸς δὲ κτίλος ὡς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν" 

“ .Κ ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ, 

ὅς τ᾽ οἰῶν μέγα πῶὺυ διέρχεται ἀργεννάων." 

1:88 ἐλέγμην ϑίγταῦ. 552, 681 189 «πίε 188 οἷξ. ϑέίγαρ. 552 
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193 κεφαλὴ» Ατ. 1 Ο 9, ΡΟ ΝΗ ροττγ. 198 ὀϊζῶν Α Μ5 {00 : οἰῶν Ατ. 
Ρίο]. να!}ρ.. 



39. ΣἸΛΤΑΑΘΣ Ἢ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειθ᾽ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα" 
“οὗτος δ᾽ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις ᾿Οδυσσεύς, 200 
Δ ἥ 5 , 3 ἣ) “ δ 

ὃς τράφη ἐν δήμῳ ᾿Ιθάκης κραναῆς περ ἐούσης 
5. ΧΝ » ’ Ν (4 39, 

εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά. 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα: 

“ὦ γύναι, ἢ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες" 

ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ᾽ ἤλυθε δῖος ᾿Οδυσσεὺς 205 
σεῦ ἕνεκ᾽ ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ" 

Ν 55 ἊΝ 2 ΄ 5 [ [4 

τοὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, 
9 , Ἂς ἊΝ 3 ἵ Ν ’ Ι 
ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν, 
’ ἣν Ἢ ε 7 3. ΠΕ » ,» στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὦμους, 510 

2} ἌΡ ς , ἐξ ἕν 2 ’ὔ 

ἄμφω δ᾽ ἑζμένω γεραρώτερος ἣεν ᾿Οδυσσεύς" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον, 
ΣΧ Ν , 2 5 ’, 

ἦτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε, 

παῦρα μέν, ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος 
3.5 59 ’ Ὁ Ν , Ψ ὑϑὲ οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής" ἢ καὶ γένει ὕστερος ἦεν. 215 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν ᾿Οδυσσεύς, 
(ς Ν δ ζγ) Ν, ΜΝ » 7 

στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, 

σκῆπτρον δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, 

ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀϊΐδρεὶ φωτὶ ἐοικώς" 
’ ’ ΄ 9 - 19, Υ̓ , 3 Ψ φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν᾽ ἔμμεναι ἄφρονά τ᾽ αὔτως. 220 

3 3), ΝΟ 5 ’ Ὁ 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη 

καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, 

οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ ᾿᾽Οδυσῆϊ γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος" 
οὐ τότε γ᾽ ὧδ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀγασσάμεθ᾽ εἶδος ἰδόντες. 

Τὸ τρίτον αὖτ᾽ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν᾽ ὁ γεραιός" 225 
“τίς τ᾽ ἄρ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιὸς ἀνὴρ ἠὕς τε μέγας τε, 

᾿ ἔξοχος ᾿Αργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὦμους; 
Τὸν δ᾽ “Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν" 

206 σεῦ] σῆς Ζεη. ΡΠ 2ττ ἑώμένων Ζεη. ΟΡ ΒΊ "5 ν}5 δἱ, 
212 ἔφαινον δε 215 ἢ (ἣ) ΝΙς. Ηάη. ῬΖΑ ΒΤ: εἰ νε]ρ. 
220 τέτιν»᾽] τινα σαὶ Ὁ! 0583, Ῥτας. πιείγ. 43. 22 221 εἵη (εἴη)  οΑ 
ΒΤ 4]. : ἵει νυ ]ρ. 226 τίς γὰρ ΤΤΥΡΠΟ (ἰεβίε ΑροἹ]]. σοηϊ. 5οῦ, 
22) ΝΣ 227 τε καὶ ΑτΙδίορῃ, Ατ. : καὶ (51πε τε) Μ9 ΜΈ Ρι3ν9 
ἠδ᾽ 0) να!ρ. 



9... ΛΤΆΑΛΘΣ Ἢ 

Φ 3 “,“ 

“οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν" 
,, 7 Ν Ἰδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὡς 

“- ,ἷ 

ἕστηκ᾽, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται. 
., 7 

πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος 
» 2 «ε ,) ε , Κ 4 θ “ οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο. 
“-“ “ ζ 

νῦν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας ᾿Αχαιούς, 
δι 3 

οὕς κεν ἐῦ γνοίην καί τ᾽ οὔνομα μυθησαίμην' 
ἊΝ 3 γ γα 59 7 [, [ο 

δοιὼ ὃ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν, 
ὔ , Ν [ Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν ΠΠολυδεύκεα, 

ζ αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ. 
“δ 2 ε 7 ᾽ὔ 2 9 ΄ὰ 

ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς, 
Ἃ 
ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπόροισι, 

“ 3, 9 3 547 7 { 9 “ 

νῦν αὖτ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, 
» ’ ΧΝ 5 7, [ὦ "ὦ 5.9 39 αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἃ μοί ἐστιν. 

ὰ δ ᾿ 

ὡς φάτο, τοὺς δ᾽ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἷα 
ϑὶ ᾽ὔ “᾽ν γι 2 [4 " 

ἐν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. 
κι 3 “ ἰν ῇ Κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστά, 

57 4 ΗΑ ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΐφρονα, καρπὸν ἀρούρης, 
Ρ) ΞΕ ΤΑ ἘΌΡΣ }] ΤΡΉΟΕ Ἢ δὲ “ Ν 
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ: φέρε δὲ κρητηρα φαεινὸν 

κῆρυξ ᾿Ιδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα:' 
’ ,7 ὄτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν" 

ς. » 7 5 ὄρσεο, Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι 

Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
5) », “ τ} 1 δὰ Ν Ι ἐς πεδίον καταβῆναι, ἵν᾽ ὅρκια πιστὰ τάμητε" 

αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος 
- 4 μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ᾽ ἀμφὶ γυναικί: 

΄- ζ Ἵ 

τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ᾽ ἕποιτο" 
Φ 9. 9Ὺ οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες 

’ ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται 
τ .« Ἃ 39 Αργος ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾿Αχαιΐδα καλλιγύναικα. 

230 

235 

240 

245 

250 

255 

235 οπι. 9" Μ' Οϑ 240 δεύρω Ἠ ἄπ. ΑΒ 1 ΜΕΤ Ν᾽ 82 4]. : δεῦρο 
νεΐρ.. 241 μάχην] πόνον ΝΙ8 Μ10 1 γρ. 1,1 οἷ. ΕἘπϑι. 244 φίλῃ] 
ἑῇ Ζεη. 252 ἐν πεδίῳ αε ΝΕ Ν!ὅ 4]. τάμηαι οἱ : τάμωμεν ἃ ε; αἱ. 



-.. ἹΛΙΑΛΔΟΣ τ 

Ι 7 Ἃς φάτο, ῥίγησεν δ᾽ ὁ γέρων, ἐκέλευσε δ᾽ ἑταίρους 
ἵππους ζευγνύμεναι" τοὶ δ᾽ ὀτραλέως ἐπίθοντο. 266 

ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω" 
᾽ὔ πὰρ δέ οἱ ᾿Αντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον" 

τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους. 
’ “᾿ 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς, 

ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν 26ςξ 
5 , ἰ Ν᾽ ΄-“ ΡῚ , ἐς μέσσον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἐστιχόωντο. 
» 3 Ὁ ΣΙ τας τς » δ “ 3 4 ὄρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων, 
δ 5... Ν ,ὔ 3. ὉΠΕΝῸ 4 2 Ν 

ἂν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς πολύμητις" ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ 

ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον 
᾽ὔ 3. ΥΝἮῃ “ Φ δ᾽ ἘῸΝ Ὁ Υ μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 272 

᾿Ατρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 
ο᾽ ς Ν Ἂ ’ Ν ὍΝ » ἢ οἵ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 
3 “ 3 ,ὔ Χά ϑΌΕΣΡΑΝ, “ ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας" αὐτὰρ ἔπειτα 
κήρυκες Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. 

“" ἘΝ “ 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Ατρεΐδης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών" 275 
σι " “ 

“ Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 
3 7 ΄, 2. ἃ ’ δ 5 Ν , ΤῸΝ , Ἠέλιός θ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις, 

καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἱ ὑπένερθε καμόντας 
2 ’ ’ Φ 3.1.9 ἤχ 3 ’ 

ἀνθρώπους τίνυσθον, ὅτις κ ἐπίορκον ὀμόσσῃ, 
εἰ ὐτα ἢ " ἢ "5. Ψ ἢ " ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ᾽ ὅρκια πιστά" 289 
3 ε μ 3 7 [ὲ 

εἰ μέν κεν Μενέλαον ᾿Αλέξανδρος καταπέφνῃ, 
Θ.Ν ΣᾺ, “ “3 , 3 ,ὔ ἊΝ “ ῇ αὐτὸς ἔπειθ᾽ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα, 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν' 
Ἧ εἰ δέ κ᾽’ ᾿Αλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος, 

Τρῶας ἔπειθ᾽ “Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 285 
Ν Ὁ Ὗ 3 , Θ᾽ 3... 

τιμὴν ὃ ᾿Αργείοις ἀποτινέμεν ἣν τιν ἔοικεν, 

ἢ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. 

εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 

259 ἑταίροις Ζεη. ΑτΙ ΒΔ ΒΟΤΙ νθ. 464 ἵκανον 89')ο 270 ἔχευαν 
το ἃ ΒΑ 4]. : ἔχευον Ατ. να]ρ΄. 272 οι. Ὁ)" 373 ἀρνέων Ζεῃ. 

277 ἐφορᾷ .. ἐπακούει 7)" 9 2718 καμόντες Ρ ἘΞ νι 
270 τινυΐνταί ι Ὁ Ὁ 280 μάρτυρες Ζεη. Ῥ" Μ'ὅ ΜοΖΡε 485 οἱ]. 
ΒΟΙ ΜΟΥ νὺΝν90 ΡΙας. αι. σοῆν. 742 Α κουροι αχαιωΐν 9" 
283 ἃ κ'αι αχαιδα καλλιγυνί Ὁ 284 αἰλεξανδρον κατί })Ὁ 



39: ΆΨΑΔΟΣ Τὶ 

τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν ᾿Αλεξάνδροιο πεσόντος, 
3 ἷ 7 ἴω 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς 290 

αὖυϑι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω. 
ΒΕΙ ΔΈ 5ΙΡΟ ΣΝ Ι 3 [οὶ [ 7.. “ 

» καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ" 

καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας, 
θυμοῦ δευομένους: ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός. 

οἶνον δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν [Δ] .Ω ψι 

΄“ δ) » θ ο» 9 ,ὔ : 
ἔκχεον, ἠδ᾽ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν 
“- [4 “ ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε’ 

“ Ζεῦ κύδιστε μέγιστε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 

ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν, 
τῸ ’ὔ ὧδέ σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος, 300 
αὑτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν.᾽" 

ὮΝ Ὡς ἔφαν, οὐδ᾽ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων. 

τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε" 
᾿ “ “. 

“ κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί' 
“᾿ 5. ἊΝ ον Δ 30 9 ’ 

τοι ἐγὼν εἰμι προτὶ ᾿ἵἴλιον ἡνεμόεσσαν 305 

ἂψ, ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι 

μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηϊφίλῳ Μενελάφ: 
Ζεὺς μέν που τό γε οἷδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 
ε ᾿ 7 ’ 5 ΖΘ ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν. 

Ἢ ῥα, καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς, 310 
᾽ ΑΝ 5. ΟἾΊς5. 15 3 Θὲ Ν, ϑην ας ἐλ - ΒΝ ὦ ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβαιν᾽ αὐτός, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω" 

πὰρ δέ οἱ ᾿Αντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 
Ν Ν 5Γ ΘΝ, Ὁ ὮΝ ὑμ 3 7 

τῶ μὲν ἂρ ἄψορροι προτὶ ᾿Ϊλιον ἀπονέοντο" 
᾿ “. -“ 

Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 
΄'ἃ ΄΄' 7 

χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα 31:5 

κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 
ε ’, Ἂς ’ 2 » Υ͂ " ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος. 

“ “ 77 

λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον, 

292 ἐπὶ ν. 1. απί. (αἱ πλείους) 295 ἀφυσσόμενοι ΑΥ. 1229 55. 
ΒΟΤΨ'{ 4]. : ἀφυσσάμενοι ναϊξ. 297 ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν 1 Μῦ Μ΄ 
Μϑ Μ|3 176 γ)18 ΝΟ 6], ἘΦ δαμ Ὁ, ΑΒ 119 ν᾽)» Μ8Υ Ὁ ἀΡ. 
Επιέ. : μιγεῖεν (εἰ. 202 εὐχόμενοι μεγα ὃ ἐεκτυπε μητιετα ζευς 
3028 εξ ιδης βρονἼτων επι δὲ στεροπὴν εφεηκεν Ὁ θησεμεναι] γαρεμελλεν 
ετ αλγεα τε στοναχας τε ( τρωσιτεκαι) δαναοισιν ανα κρατερῶς υσμινας 

ἃ αὑταρ επει ρ οἱ μεσεν τε τελευτησεν τε τον ὁρκον 5 4803 μετα] 
προς Ῥ" 804 τρῶες και δαρδανοι ἡ δε πικουροι 5). 3804 ἃ οφρ 

᾿ς εἰπω] τὰ με θυμος ενι στηϑεσσιν ανωγεῖν Ὁ 806 ουὅ γαρ πω τλαιὴν 
[ποτ εν οφθαλμοισιν ορασθαι γ" 413 θεοῖς ἰδὲ ΝΊοΔΠοΟΥΙ 6 ὅσ ᾳ Β Ὁ δἱ 



85. ἸΛΙΆΔΟΣ 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τες 

“ Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 320 
ς , ’ » ϑύ 5. ΄ Υ ὁππότερος τάδε ἔργα μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε, 

τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον "Αἴδος εἴσω, 
ε “ 3 3, ’ὔ ὯΝ τ Ὡς , 39 

ἡμῖν δ᾽ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος “Ἕκτωρ 

ἂψ ὁρόων" ἸΠάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν. 328 
ς Ν » 5». ὦ Ν ,ὔ Ὁ ον Μ Ἢ οἱ μὲν ἔπειθ᾽ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ 

ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχεα κεῖτο" 
Στ ςς Ψ 3.9 3. 091Ὺ ον γα 7 Ν 

αὐτὰρ ὃ γ ἀμφ ὦμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ 

δῖος ᾿Αλέξανδρος, “Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο. 

κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε 330 ἡμῖδας μὲν πρ ρὶ κνήμῃ η 
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν 

οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος" ἥρμοσε δ᾽ αὐτῷ. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 
! ΟΣ τως 5 ᾿ ΄ , 

χάλκεον, αὑτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαροὸν Τε" 338 
Ν Θ᾽ ΠΑ ΔΊ 15, ,ὔ ,ὔ Μ, 5» κρατὶ ὃ ἐπ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν 

ἵππουριν'" δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν" 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. 

ὡς δ᾽ αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε᾽ ἔδυνεν. 
ε ΡΟΣ Ν “5 ς “ ς ζ ,ὔ 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν, 340 

ἐς μέσσον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἐστιχόωντο 

δεινὸν δερκόμενοι" θάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωνταν 

Τρῶάς θ᾽ ἱπποδάμους καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 
καί ῥ᾽ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ 

σείοντ᾽ ἐγχείας ἀλλήλοισιν κοτέοντε. 345 
πρόσθε δ᾽ ᾿Αλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος; 
καὶ βάλεν ᾿Ατρεΐδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ 

310 ν. οπ. Ὁ" 325 εἰσοροΐ ὧν Ῥ' 326 ἑκάστῳ] ἑκάστου ΔΓ. 

ν9 55. : ἑκάστων ῬῚ {010 τη, τες. 434-235 4.ἢ. Ζεπ. 3378 (αν.) 
13 [1{|.1 την γ᾽ 338 ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ ν. 1. ἴὰπ Α 

5338 α ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετ᾽ ἀσπίδα τερσανόεσσαν Ζεῃ. ειλετο ὃ 
αλκιμα δουρε δυω Ὧ“ 339 αρηια [τευχε εδυνεν] 90 4230 8 ασπιδα 
και πηληκα φαεινὴν Ὁ και καλας κνημιδας επισφ[υριοις ς αμφιδαρ 
ὠμοισιν βαλετο ξιῖφος 9) 345 σεῖονδ᾽ ᾿ὰ 8348 χαλκός Ατ. οἃ 
Α Β 55. ΤΊ, 4].: χαλκόν ναἷξ. 



8 ΧΥΟΣ 

ἀσπίδ᾽ ἐνὶ κρατερῇ; ὁ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ ρατερῇ ρον ὄρνυτο χαλκᾷ 
᾿Ατρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί" 350 
«ς ἤ σαν 3}. δὸ ,7 θ “ , ΝΣ πο εῦ ἄνα, δὸς τείσασθαι ὅ με πρότερος κἀκ᾽ ἔοργε, 
ὃδίον ᾿Αλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον, 
» 3} , ἂν 5 ’ 9 ᾿ς ὄφρα τις ἐρρίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων 
ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ." 
Ἢ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 355 

καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 

οιὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 

καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο'" 
ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 

ἔγχος" ὁ δ᾽ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 36ο 

᾿Ατρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 

πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ 
τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. 
᾿Ατρεΐδης δ᾽ ᾧμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 
“ Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 365 
ἡ τ᾽ ἐφάμην τείσασθαι ᾿Αλέξανδρον κακότητος" 

νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος 

ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ᾽ ἔβαλόν μιν. 

Ἦ, καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης, 

ἕλκε δ᾽ ἐπιστρέψας μετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς" 370 

ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν, 
Ὁ «ς ΄ς- Θτ 13 “ 5 ἊΝ , 

ὃς οἱ ὑπ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης. 
7 ᾽ 2 “- 

καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 

ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο" 375 

κειΨὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ᾽ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ. 
Ν ὩΝ ΝΜ 3. ἢ ἢ 3ὺ 5.59 7 2 ἣν 

τὴν μὲν ἔπειθ᾽ ἥρως μετ΄ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς 

4252 εἰἢ. Αγ. δαμῆναι Ατ. 854 ο τις 5 355 φη Ὁ", 
εἰ 869 357 κε 9) 861 δαορ οἕυ ερυσαμενοϑεὶ 99 362 πληὲεν 
επαιξας κορυθος φαλί “Ὁ αὐτῇ ΑΥ. (αΐ χαριέστεραι καὶ πλέονες), Δ 55. 

362 ἃ χαλκειης δεινονί Ὁ95. 564 εὐρύν] αἰπύν Ζεη. 366 ἃ διον 

αλεξαί νδρον })Ὁ 368 οὐδ᾽ ἐδάμασσα Α΄ ε 370 δεπειί 9). 
3711 ηγχε 9“ απαλης ὑπο δειρ [ης] Ὁ" 373 ἐξέρυσέν τε νεϊ 
ἐξείρυσσε Ατὶβίορῇ. 

ΟΜ. 11.’ 5 



3. ΓἸΛΤΑΔΟΣΤ ΓΕ 

ῥῖψ᾽ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ᾽ ἐρίηρες ἑταῖροι" 

αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων 

ἔγχεϊ χαλκείῳ: τὸν δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ᾿Αφροδίτη 
ῥεῖα μάλ᾽ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, 
κὰδ δ᾽ εἶσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι. 

αὐτὴ δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένην καλέουσ᾽ ἴε: τὴν δ᾽ ἐκίχανε 
3 “- Ι ς3. 

πύργῳ ἐφ᾽ ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρφῳαὶ ἅλις ἦσαν" 
Ν Ν [4 ε Κ᾿ ΔΙῚ δ“ 

χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα, 

γρηὶ δέ μιν ἐϊκυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν 
2 , Ὁ ε { ’ εἰροκόμῳ, ἣ οἵ Λακεδαίμονι ναιεταώσῃ 

ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε" 
“» 5) Ἅ ’ ἐν Ρ. δ 

τῇ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε δῖ ἼΟ. 11. 
ἕο τ“ Ὁ) 3 3 ,ὔἷ ’ “ ᾽ 

“ δεῦρ᾽ ἴθ᾽. ᾿Αλέξανδρός σε καλεῖ οἱκόνδε νέεσθαι. 
“ Ὡ 3... 195 ’ Ν “ , 

κεῖνος ὅ γ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι, 

κἀλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν" οὐδέ κε φαίης 
ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ᾽ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορόνδε 
Ψ 3 ὃς “ ὔ 2 ,ὔ 39 

ἔρχεσθ᾽, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν. 

Ὃς φάτο, τῇ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε: 
τα ἐν 8 Ἂν 3 ’, ἴω ἣ Ν 

καί ῥ΄ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν 
7 ν στήθεά θ᾽ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα, 

θἀμβησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 
«ς ’ ,ὔ “ ’ὔὕ 3 » 

δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἡπεροπεύειν; 
τ , , ΄, “53. ῇ 1 πῇ με προτέρω πολίων εὖ ναιομενάων 
9 δ ’ὔ δ ’ὔ 9 Ὧν ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς, 
Μ κ᾿ Ν “ , ’ 9 ’ 

εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων" 

οὕνεκα δὴ νῦν δῖον ᾿Αλέξανδρον Μενέλαος 
7 3 ’ ἣν 3 Ν » ΠΝ 

νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι, 
ΕΣ Ν. ΄“᾿ ἴω , 4 

τούνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης; 
Ὁ 3 ΞΎΌΡΝΝ 5. τ [ο᾽ 5 5 ’ ᾽ὔ 

ἦσο παρ αὑτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ᾽ ἄπόεικε κελεύθου, 

μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας ᾽Ολυμπον, 

387 ναιεταούσῃ εἷϊ. ΑΙπεη. τοῖα, Ξ᾿ὉῸ ΕΠῸΌ δ ν2β ; -αὦσῃ νυ]ρ. 

380 

385 

395 

400 

495 

388 εἰριί 5} τη1{. καλα] πολλά Ὁ 5 Με 380 ν. οπι. 7541 7,18 
᾿ς 396-418 δ1ἢ. Ατ. 406 ἀπόεικε κελεύθου Δ΄. (οὐ μόνον ἐν ταῖς 
ἐκούσεσιν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς συγγράμμασιν) : ἀπόειπε κελεύθους ν. 1. ἀηΐ. 
Γοαά. 



9.  ΨΑΤΑΧ ΟΣ 

ἀλλ᾽ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε καί ἑ φύλασσε, 
᾿Ὶ “ 7 3. ΚΔ τ, 7 ΟΠ ἢ 7,7 

εἰς ὃ κέ σ ἢ ἄλοχον ποιήσεται, ἢ ὅ γε δούλην. 

κεῖσε δ᾽ ἐγὼν οὐκ εἶἷμι----ν"(εμεσσητὸν δέ κεν εἴη---- 410 
4 [ 7 Ν' “ »λῚ ΓΚ) ζε κείνου πορσανέουσα λέχος: Τρφαὶ δέ μ᾽ ὀπίσσω 

“ 4 Υ̓ Ὅὺν οἢ ΕΝ ἢ χη Ὁ} πᾶσαι μωμήσονται" ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ. 

Τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ᾽ ᾿Αφροδίτη: 
«{ , 3. 7 Ν , Ψ μή μ᾽ ἔρεθε, σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω, 

Ν ῬἍ: 3. 09 7 ε “ Ν “ τὼς δὲ σ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλα φίλησα, 415 
Ἢ 5.9 , 7ὔ Υ Γ μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρά, 

Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι." 

Ἂς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ “Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα, 
ἵν ᾽ν 7 ε Ν᾿ 9 “ “ βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ 

σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν' ἦρχε δὲ δαίμων. 420 

Αἱ δ᾽ ὅτ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ᾽ ἵκοντο, 
5 , Ν Υ͂ ἴον ϑΡ Ἐὐν 3». [ ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο, 

ἢ δ᾽ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν. 
“ δῇ ᾽ὔ ες “ ἣΝ 3 Ἷ, 

τῇ δ᾽ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 

ἀντί᾽ ᾿Αλεξάνδροιο θεὰ κατέθηκε φέρουσα" 425 

ἔνθα κἀθιζ᾽ “Ἑλένη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
΄ ,ὔ " ’ ΩΣ ᾽ὔ 7 

ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ᾽ ἡνίπαπε μύθῳ" 

“ἤλυθες ἐκ πολέμοι᾽" ὡς ὦφελες αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι, 

ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν. 
ἢ μὲν δὴ πρίν γ᾽ εὔχε᾽ ἀρηϊφίλου Μενελάου 430 

σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι" Ἶ Ἵ ΧΕρ γΧ ρτερ 
΄“ ὦ “ ἀλλ᾽ ἴθι νῦν προκάλεσσαι ἀρηΐφιλον Μενέλαον 

Ξ “ ἵ 3) Ἷκ 5») , 5. ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον: ἀλλά σ᾽ ἔγωγε 

παύεσθαι κέλομαι, μηδὲ ξανθῷ Μενελάῳ 

ἀντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι 435 

ἀφραδέως, μή πως τάχ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμήης." ΡΡρ »μῆ Τ Χ ρ Μμηη Σ᾽ 

4τι κείνῳ ὦ 4]. πορσανέουσα Δ΄. Ῥοᾶ 5'ΔΔΈΤ  4].: πορσυνέουσα 
ν]Ρ. 4τ6 ἔχθεα εἰ ἄχθεα Ατ. (διχῶς) : ἄχθεα Ο Ν20 ; ἄλγεα ν. 1. 
δηΐ. 423-426 ΡῬτο ἢΪ5 νν. αὐτὴ δ᾽ ἀντίον ἷζεν ᾿Αλεξάνδροιο ἄνακτος 
Ζεη. 428 πολέμοιο Ἶ)5 :τ-ουςεῖ. 432-436 εἰῇ. Ατ. 434 παύεσθαι 
Ατ, ὦ 6 ἢ Β Ὁ Ν! 8]. : παύσασθαι νυῖρ. 436 δαμασθῇς Ὁ ἘΑῸσε 
ΞΕΤΟ ΕΛ 5 10 Ν᾿ ΒΟ ΠΟ Ὁ 9 ε 2]: 

5: 



8. ΒΤΨΑΔΟΣῚ 

7 

Τὴν δὲ Πάρις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε" 
«ς ΄ ,ὔ - 3 ζι Ν Υ̓ μή με, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιυπτε" 

- Ν Ν 7 ἌΡ Ὸ» ἊΝ 2 Ἷ 
νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν ᾿Αθῆνῃ, 

“ 2 ων 2 ΄ [4 Ν ΖΑ, Ἷ  ἩΣ 
κεῖνον δ᾽ αὖτις ἐγώ: πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. 449 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε" 
3 ’ ’, ’ 3.ϑ , Θέ ΣΥ, ἣ 9 ’ 

οὗ γὰρ πὼ ποτὲ μὶ' ὧδε γ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, 
ἈΝΑ ΟΝ “ ’ὔ »] ;. κι 

οὐδ᾽ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, 
Τά 3.5 ΟῚ , ’ὔ ἈΝ ϑΡτ σίας 

νήσῳ ὃ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ, 445 
“ “239 ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 

Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχοσδε κιών: ἅμα δ᾽ εἵπετ᾽ ἄκοιτις. 
Ν ἊΝ 574.5.5) 015 “ ,7 [ 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν, 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικώς, 
᾿ 4 - εἴ που ἐσαθρήσειεν ᾿Αλέξανδρον θεοειδέα. 450 

ἀλλ᾽ οὔ τις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ᾽ ἐπικούρων 
“ 3 [ ΟΝ ἸΛΡῸΣ -. Τὰ δεῖξαι ᾿Αλέξανδρον τότ᾽ ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ 

3 ἊΝ Ν ’ 2 . ͵ὔὕ Μ » 

οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ᾽ ἐκεύθανον, εἴ τις ἴδοιτο" 
33᾿ ͵ “ 3 “ Ν , 

ἰσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ. 
΄- σι ,ὔ 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 455 
, ΄“ , 3, Ἅ 

““ κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 

νίκη μὲν δὴ φαίνετ᾽ ἀρηϊφίλου Μενελάου, 

ὑμεῖς δ᾽ ᾿Αργείην “Ἑλένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ μ ργείη ἤμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτί 
. Ν. , , 5}. ΠΣ 

ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἣν τιν᾽ ἔοικεν, 
ρ᾽ Δεν 09 7 2.9 { Ἢ 39 6 

ἢ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. 460 
ὰ Υ 5.5 εἰὸ ΟΝ τῶ δ , 3 ,ὔὕ ὡς ἐφατ᾽ ᾿Ατρεΐδης, ἐπὶ δ᾽ ἥνεον ἄλλοι ᾿Αχαιοί. 

442 γ᾽ ΔΑ 1.3 : οπι. οεΐ. φρένας ἔρος ν. 1. Ρ. Επιξί, 443 πρό- 
τερον ὩΘΒΟΤ 453 ἐκεύθανεν Ὁ)" 459 ἀποτίνετον Ζεη. ἥν τ 
ἐπέοικε {01 [05 4]. ; ἣν ἐπέοικε ἃ ΟΊ ΝΞ] αἱ. 



ΛΙΑΔΟΣ Δ 

Οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο 

χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη 
Ἢ; νέκταρ ἐῳνοχόει' τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι 

δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, 'Γρώων πόλιν εἰσορόωντες. 
αὐτίκ᾽ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην 

κερτομίοις ἐπέεσσι, παραβλήδην ἀγορεύων" 

“δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων, 

Ἥρη τ᾽ ᾿Αργείη καὶ ᾿Αλαλκομενηὶς ᾿Αθήνη. 
τὶ "εν Ἂν ’ 4 3 ’ 

ἀλλ΄ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι 
᾽): “ 3 ν Ἂν 3 , 

τέρπεσθον" τῷ δ᾽ αὖτε φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 

αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει: 
Ἂν, “ 5 ’ 3... 7 ’ καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι. 

ἀλλ᾽ ἤτοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου" 
ε “- Ν 7 9. . ΟΛ Υ̓͂ [{ Υ̓ 
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
δ .᾽ “᾿ ’ ’ὔ Ἂ Ν ᾽7ὔ ΘΒΉΝΝ 

ἢ ῥ᾽ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 

ὄρσομεν, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 
5) 2 ον ’ ΄ ᾽ὔ ἌΣ ΠΕ Υ ΟΝ 7 

εἰ ὃ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, 
5, Ν 5) 2 ’ὔ [ ὕ 

ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, 
αὗτις δ᾽ ᾿Αργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο." 

ἃ 7 
Ὡς ἔφαθ᾽, αἱ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἥρη" 

πλησίαι αἵ γ᾽ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην. 

3 ἐνῳνοχόει ν. 1. ἀπέ. (1 Ζεη.) : ἐοιν- Ὁ] ; ὡὠν- ῬΑ]: ὄν- Ῥδ 

το 

15 

20 

15. ῥ᾽ 

οὔ]. Ὁ) ἃ Εἰιϑί. 4]. 17] αὖ πως ΔΥ΄. : αὕτως ΑτΙβίορἢ. : αὔτως νεὶ 
αὕτως ςοἀά. γένοιτο Ατϊδίορῃ. σοἀά. : πέλοιτο ΑΥΤ. 



4. ἸΛΙΆΔΟΣ 

.Μ 3 » 3 , (τὰ 5... αὶ 3 
ἦτο! ᾿Αθηναίη ἀκέων ὴν οὐδέ τι εἶπε, 

ἡ σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ἥρει" 

Ἥρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα' 
ςς ΕΚ Ὸ» .π ΄, “ Νὰ “ δ 

αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες" 

πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον, 
ἱὸ - θ᾽ ὰ Τὸ ΄ [4 δέ Ψ ἱδρῶ θ᾽ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι 
Ν Ν 5 ’ὔ Π { ὯΝ “ῃ, ’ὔ αὸν ἀγειρούσῃ, Ἰ]ριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν. 
ε 5 φ, ςς », 2 Ν δοῦν (ἡ 5» 
ἕρδ᾽" ἀτὰρ οὗ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. 

᾽ 9 ΄ , : Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
«ςς ’ὔ 7 ’ὔὕ 4 ππτ ’ ’ὕ ῷὟ 

δαιμονίη, τί νύ σε ΤΓίρίαμος ἱἰριάμοιό τε παῖδες 
τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεις 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον; 
3 ΑΝ Ψ, 3 5) “ ΄ὔ Ν ’ ἊΝ: εἰ δὲ σύ γ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ 

ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας 

ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο. 
ο Ὡ 2242 Ν κο Ὁ ζω Δ ἕρξον ὅπως ἐθέλεις" μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω 

’ σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ᾽ ἔρισμα μετ᾽ ἀμφοτέροισι γένηται. 
, “- ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 

ε ’ Χ 9 Ἂς ΝΝ ’ 2 Ι ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 
τὴν ἐθέλω ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασι, 

Ἀ “ μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ᾽ ἐᾶσαι" 
Ν Ν ΓΚ ΤΩΝ, Ν “ ΕΕΝ ΘΌΝ ’ “ καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ" 

ἃ Ν ΕΠ 5 λί. Ν 9 5) ’ αἱ γὰρ ὑπ᾽ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι 
’ 2 »Ἤ 9 , ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 

’ Ν ὩΣ ,ὔ δὰ ΟΝ τάων μοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ 
Υ “. 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο. 
8) Ι͂ ’ Ν 2 Ἢ Ν 5.1 οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

λοιβῆς τε κνίσης τε τὸ γὰρ λά ρας ἡμεῖς." ῆ ἢ ὁ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 
Ν 2 “- ἡ Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια “ρη" 

“ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, 
" , ῃ ΔΚΘΙΣ , Ζ Αργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη:" 

Ν , ΕΔΥΝ ΒΝ 9 , Ν ὩΣ τὰς διαπέρσαι, ὅτ᾽ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι" 
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4. ἸΛΙΆΔΟΣ Δ 

“ » 5 Ἂς ’ 3. ᾧΨ 5.Ν, ’ 

τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ᾽ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω. 
» Ν ͵) Ν 5 5.Ὁ 7 

εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι, 
5 5 ᾿΄' 7 3 2) ἌΑΥφὶ Ν [ ’ὔ 5 

οὐκ ἀνύω φθονέουσ΄, ἐπεὶ ἡ πολὺ φέρτερος ἐσσι. 
5 Ν Ν Ἦ "5 Ν , ’, 2 5 , 

ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον" 
Ν Ν »] Ἂς ’, 5 [4 ἢ Ρ» “ 72 

καὶ γὰρ ἐγὼ θεὸς εἶμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοΐ, 

καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 

ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 
7 ἊΝ Ν - 3.5.9 ἤ 2 [᾿ κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις. 

ἈΝ “ 4 

ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦθ᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισι, 

σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμοί: ἐπὶ δ᾽ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι 
ἀθάνατοι: σὺ δὲ θᾶσσον ᾿Αθηναίῃ ἐπιτεῖλαι 

ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπιν αἰνήν, 
“ ϑλιοΣ “-“ « 7 3 Ν 

πειρᾶν ὃ ὡς κε Γρῷες ὑπερκύδαντας Αχαιοὺς 
Υ̓ ’ὔ ἄτοὶςς “ Ἷ, 39 
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι. 

ὰ ἴων ἴω 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε’ 
ΦΡ γλ ΟῚ Ὁ) ΄ὔ " ΄ ΄ αὐτίκ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“αἷψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς, 
“ 5). τς ἴον ς 7 3 Ἂς 

πειρᾶν ὃ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας Αχαιοὺς 
ΝΜ ’ {φπῆρὸς [τ 7 3) 

ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι. 
Δ 5.5 ΟῚ » ’ “ ἾΑθ 4 ὡς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν ἡνήν, 

“ Ν δ. 3 ΄ ΄ 4. 
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 
“- ϑν 9 [4 “Ὁ ’, Π.- 5) ᾽ὔ 

οἷον ὃ ἀστέρα ἧκε Κρόνου παϊς ἀγκυλομήτεω, 
“Ὁ. “ .. ΄- 

ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν, 

λαμπρόν" τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται" 
ὄν ν.3..ὅὃ.0 ,» 2, ».. λυ ΝΣ 7 Ν 3 7 

τῷ ἐϊκυτ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς ᾿Αθήνη, 
[ἐ κὰδ δ᾽ ἔθορ᾽ ἐς μέσσον: θάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωντας, 

“- ΘΝ, 74 

Τρῶάς θ᾽ ἱἹπποδάμους καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς" 
Φ- 5 ͵ 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

Ν “ἡ ῥ᾽ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ 
» δἍ ’ 3... κ5 , ΄ὕ 
ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίθησι 

Ζεύς, ὅς τ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται." 
ἃ " ΡΥ 3 “- κ 
ὡς ἂρα τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε. 
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4. ἹΛΙΑΔΟΣ Δ 

ἢ δ᾽ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ᾽ ὅμιλον, 
λαοδόκῳ ᾿Αντηνορίδη, κρατερῷ αἰχμητῇ 

{ ι {) Ρρ ῃ)» ρ βς χμὴ )» 

Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη, εἴ που ἐφεύροι. 

εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε 
ς ΨΕΕΣ 5 Ν , ὡς , 3 ἑσταότ᾽. ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 

“ αὐ πὰ ὦ Ὁ 5 19) νυ, εξ λαῶν, οἵ οἵ ἕποντο ἀπ᾽ Αἰσήποιο ῥοάων" 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

“ἢ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον. 
Ψ, Ι Ὁ) , Ἂς 9 δ τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν, 

-“ , ᾽ὔ’ Ν “ Υ̓ πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο, 
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα ᾿Αλεξάνδρῳ βασιλῆϊ. 

΄“ Ν 3 5, νι ἴω , 

τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα παρ ἀγλαὰ δῶρα φεέροιο, 

αἴ κεν ἴδη Μενέλαον ἀρήϊον ᾿Ατρέος υἱὸν 
“- , “. , “ 3 Ι οὐ Ὁ) ΕΝ 

σῷ βέλεϊ δμηθέντα πυρῆς ἐπιβάντ᾽ ἀλεγεινῆς. 
3 3 ἘΝ ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο, 

εὔχεο δ᾽ ᾿Απόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ 
. ἴω ’ ΘᾺ ἊΝ ε Ἅ ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην 
» "4 ε “ ΟΣ 4 ’ὔ 39 

οἴκαδε νοστῆσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 

Ως φάτ᾽ ᾿Αθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν'" 

αὐτίκ᾽ ἐσύλα τόξον ἐΐξοον ἰξάλου αἰγὸς 

ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας 
πέτρης ἐκβαίνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι 
βεβλήκει πρὸς στῆθος" ὁ δ᾽ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ. 

τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει" 

καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων, 
πᾶν δ᾽ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην. 

καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γοίῃ 

ἀγκλίνας" πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 
Ἂν ΑΝ τ ἰὰ 3 7... - 3 “ μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν, 

πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον ἀρήϊον ᾿Ατρέος υἱόν. 
:  ςς ς ΄ σι ΄ 3 ), ὦ ὈΥΡΟΥΑν αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ἰὸν 

87 οὔ. Τ 88 εὗρε δὲ τόνδε Ζεῃ. ))41 οπηῖδδο ν. 89 

116 ὁ σύλα] ἐσύλα Νε 
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4, ἸΛΙΆΔΟΣ Δ 

ἀβλῆτα πτερόεντα, μελαινέων ἕρμ᾽ ὀδυνάων" 
ΑΝ 3 “ ’ Ν 3... ’ αἷψα δ᾽ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν, 

εὔχετο δ᾽ ᾿Απόλλωνι Λυκηγενέὶ κλυτοτόξῳ 
2 [ον , ῸΝ Ν ε ’, 
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην 120 
δ 7 ε “. 3 5, "“ 

οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 

ἕλκε δ᾽ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια' 
ΩΝ Ν “ 7 ’ Ν Ζ΄ο 

νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον. 
ΘΊΞΕΟΝ, 2 Ν Ν Ν , , " αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε, 

λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ᾽ ἴαχεν, ἄλτο δ᾽ ὀϊστὸς 125 

ὀξυβελής, καθ᾽ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων. 

Οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, θεοὶ μάκαρες λελάθοντο 

ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη, 
. ,ὕ “ 7, 2 ΧΝ μή ἢ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν. 

ἡ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροός, ὡς ὅτε μήτηρ 130 
ἊΝ 5. ἴω “492 ἐς ,7.. 7 Ὁ“ 

παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὅθ᾽ ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ, 
δ) δὰ 3 ὍΤΕ, ΤᾺ» “ “- ϑέν ον 

αὐτὴ δ᾽ αὖτ᾽ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες 
,ὔ ᾽ Ν ’; » ᾽ 

χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ. 

ἐν δ᾽ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός" 

διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο, 135 

καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο 
’ 3 ὰ 9 ἤᾳ Ν ἤ .“ 5 7 

μίτρης θ᾽, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς, ἕρκος ἀκόντων, 

ἢ οἱ πλεῖστον ἔρυτο" διαπρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς. 
5 ,ὔ σεν, 3.ς Ν 5). 52 “ , 
ἀκρότατον ὃ ἂρ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτὸς" 

αὐτίκα δ᾽ ἔρρεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 140 
« ον ᾽ὔ 3... 0.5 , ἊΝ ἊΣ 7 

ὡς δ᾽ ὅτε τίς τ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ 
Ν ὟΝ ᾿ 7... 5 ῳ - Μρῃονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήϊον ἔμμεναι ἵππων 

κεῖται δ᾽ ἐν θαλά λέες τέ ἠρήσα ν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο 

ἱππῆες φορέειν: βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα, 

ἀμφότερον κόσμος θ᾽ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος" 145 

117 βδἰῃ. Ατ. μελαινέων Α΄. Α ΒΟενΝΞ0; μελαινάων νιυΐϊρ. 
1τ8 κατεκόσμεε δ᾽ Ῥ 8]. 124 δηΐξ 123 ροβιιξ Ζεη. 120 τοι Δ΄. 
ὙΠῚΙΡῚ τοῦ κὸ 1. 6Π| (ὃ); 9 ταν! 137 ἔλυμα Ζεη. Ατ]ΞίοΡὮ. 
130 ἄρ᾽ ὀϊστὸς] ἄρα χαλκὸς Ζεη. 140 «ἰῃ. Αγ. 142 ἵππων ναἷξ. : 
ἵππω τὰ ΒτηΊ ἘΠ᾿ 4]. : ἵππου Μῦ οἷξ. ΕἘπ5έ. : φηά Ἰερ. Αὐἰβίορῃ. Αῦς ὩΘΏ 
Ἰίχιοξ 145 ἵππων 5 ΚΟ Μον αἱ. 



4. ἹΛΙΑΔΟΣ ἃ 

Ἦν ἰ “ Ν 
τοῖϊοΐ τοι, Μενέλαε, μιάνθην αἵματι μηροὶ 

4 “ , 

εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάἀλ᾽ ὑπένερθε. 
“Ῥί ὃ᾽ 2.5 ΟΝ, 2 5) ὃ “ ὉΝ 4 

ίγησεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
ε ζν 7 Ὁ [4 ΡῚ 5 “ 

ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς" 
.“ Ἅ ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος. 150 

ς τ ἐγ ΚΡ ς Νν» 3 Χ 5. - 
ὡς δὲ ἴδεν νεῦρὸν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας, 
5᾽ 4 ε Ν ἌΝ, Ἅ 5 , 
ἄψορρον οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέερθη. 

“ ἊΝ Ν 7 2 

τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
3, , “ χειρὸς ἔχων Μενέλαον, ἐπεστενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι" 

“ φίλε κασίγνητε, θάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ ἔταμνον, 155 

οἷον προστήσας πρὸ ᾿Αχαιῶν Τρωσὶ μάχεσθαι, 
“ “΄ν οὶ ἊΝ 5). Ν ῇ 
ὡς σ᾽ ἐβαλον Τρῶες, κατὰ δ᾽ ὅρκια πιστὰ πάτησαν. 

2 “ ε [4 “ ΣΟ ἢ 3 “ 
οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὁρκιον αἷμά τε ἀρνῶν 

σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ἧς ἐπέπιθμεν βρη "ἢ μεν. 
5 , εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ᾽ ᾿Ολύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν, τύο 

Υ͂ Ν 3 Ν “ ζ ἡ 9) Ἅ 

ἐκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτεισαν, 
Ν - “ ὔ Ν 7 

σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν. 
ΩΝ ὡς 5. ΟΝ. , ὯΣ Ν, , Ν Ν ΄, 

εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν" 
Υ ὌΝ ΕΔ» 5). 19) , » ΟΝ 
ἐσσεται ἡμαρ ὅτ᾽ ἂν ποτ ὁλώλῃ ἵίλιος ἱρὴ 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο, τό5 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων, 
αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσι 

“ 9 [, ἊΝ ἊΝ Υ̓͂ 3) »} , τῆσδ᾽ ἀπάτης κοτέων" τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα" 

ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε, 
» { Ν 4 5 ’ 

αἱ κε θάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο. 170 
΄, Ρ καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Αργος ἱκοίμην" 

3) Σ ὦ ἊΝ 4 » Ν ᾽ὔ δ 

αὐτίκα γὰρ μνήσονται Αχαιοὶ πατρίδος αἴης" 
ἊΝ , 3 ἊΝ Ιὰ Ν Ν ’ὔ καὸ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν 

3 ᾽ὔ ἐ , ,ὔ 3. 9 “ ,, » 
Αργείην Βλένην: σέο ὃ ὀστέα πύσει ἄρουρα 

148 δ᾽ Ατ. νιν. : τ᾽ ν. ]. δπί., ὦ σ᾽ αἱ. 140 εἰῇ. Αγ. 151 δὲ 
ἴδεν Ηη. νιἱρ. : δ᾽ εἶδεν ν. 1. ἀπέ. Ὁ 6 ΟῬ Δ]. 153 τοῖς] τὸν 
α 8]. προσέφη ο5 92 «]. τό: τελέσει σύν τε μεγάλῳ τίσουσι 
Ζεη. τελεσσει 1.4 Ρ13 ΡΙ9 ΡῈ 170 πότμον ΑτΤ. Ἐ10, γρ. Νιῦ: μοῖραν 
ν. 1. δπί, (ἐν ταῖς κοιναῖς), νὉ]Ρ. 171 ἐλέγχιστος εἰ ἐλέγχιστον ΑΓ. 
(διχῶς) : ἐλέγχιστος σο46. πολυΐψιον εἰ πολὺ δ᾽ ἵψιον ν. }]. ἀΡ. 5.Γ40. 
370 173 λίποιεν ΟἿ 5 Ἃ 8]. οἵ. Β τόο, τό: 174 ἄρουραν 



4. ΑΘ Ὁ 

κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ ! [τ 1 γΣ 
"ὴ 7 ΤΝΝ ΑΝ δὲ ΠΡ 4 ε , 

καί κέ τις ὧδ ἐρέει Γρώων ὑπερηνορεόντων 
᾽ὔ 

τύμβῳ ἐπιθρῴσκων Μενελάου κυδαλίμοιο" 
ι ε 

[4 “ἶἷΔ49 “ Φ: οἷ Ν “- ’, 7 3. ΨΆ, 7 

αἴθ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει Αγαμέμνων, 
ε Ν “ [᾿ ΜΝ Μ 5 3 23 “ 

ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθὰὸ ᾿Αχαιῶν, 

καὶ δὴ ἔβη οἷκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
Ν ΄“ ’ Ν 3 Ν 7 3 σὺν κεινῇσιν νηυσί, λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον. 

ὥς ποτέ τις ἐρέει' τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών. 

Τὸν δ᾽ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 
“θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν ᾿Αχαιῶν" 

οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν 
Ὁ ἸΔΣ6 Ἂ ᾽ὔ Δ) τς ,ὔ εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ἠδ᾽ ὑπένερθε 
“᾿ , ἈΝ ’ὔ͵ Ν “ ’ 54 39 

ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 
“δ 3, “5 “ αἱ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε" 

[1 3. 9 ἊΝ 3 ΘΝ 9 7 

ἕλκος δ᾽ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ ἐπιθήσει 
ἣ 3 ε ᾽, 3) 7 39 

φάρμαχ,, ἃ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων. 

Ἦ, καὶ Ταλθύβιον, θεῖον κήρυκα, προσηύδα" 

“Ταλθύβι᾽, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, 
ΟΣ 5.}.2) “ ΕΛ 3 ὕΛ 3 ζφς 

φῶτ Ασκληπιοῦ υἱόν, ἀμύμονος ἰητῆρος, 
Ἵ » 7ιε 5 7... 3 7 ες, 

ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρηϊον ᾿Ατρέος υἱόν, 
“ἢ 3... » Υ ’ ΘΔ ἐσ τ 
ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν, τόξων ἐὺ εἰδώς, 

ἣ δ. » “ ἊΣ 4 Μ» Ν ͵ 393 Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 
ὰ “ Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας, 

“ 5} Ν, Ν 3 “ βῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
Ψ »᾿ δ 3... 9 ς παπταίνων ἥρωα Μαχάονα: τὸν δ᾽ ἐνόησεν 

ε 15 3 Ν , Χ ’ὔ 3 Ι ἑσταότ ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 

λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
3, 9 [ “ ὄρσ᾽, ᾿Ασκληπιάδη, καλέει κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
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ἄς ΑΨΑΆΑΘΣ. Ὁ 

ὄφρα ἴδης Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν ᾿Αχαιῶν, 

ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν, τόξων ἐὺ εἰδώς, 
΄ δ 7 “ Ν ΄ » Ν , 39 Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 

ἃ , “- ἡ Ἂ. ΟΝ 4 » ᾿ 

ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε 
Ν 5. 5} »}} (ὸ δ. ΠΝ δὴ ἌΛΩΝ, 3 “ βὰν δ᾽ ἰέναι καθ᾽ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. 

3 7ὔ 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος 
, 3 δ, βλήμενος ἦν, περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀγηγέραθ᾽ ὅσσοι ἄριστοι 

ἌΚΕ5 ε Ὀ Ὁ) ἐ ὔ 5) ’ 4 κυκλόσ᾽, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς, 
Οὐ 5. 5 - 9 ’ Π 9.» ’ αὐτίκα δ᾽ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν" 
“ ϑΥΠΩ, , " 3 ΨὕὮ τοῦ δ᾽ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι. 

“. ,ὔ “ ’ 

λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον ἠδ᾽ ὑπένερθε 
“ “ 93) 

ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. 
6) Ὡς 3) νιν 4 Δ) Κὶ ἊΝ 3.. ’ αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅθ᾽ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός, 
ὍΝ. 0.9 7 μι ὴδλο τος νος ἤ 5. Ν αἷμ᾽ ἐκμυζήσας ἐπ᾽ ἄρ᾽ ἤπια φάρμακα εἰδὼς 

πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων. 
“ Ν , Ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων'" 
ε 3 ον Ν ΄ ἌΣ ΕΥΣΥ, ΄ Ν 

οἱ δ᾽ αὗτις κατὰ τεύχε ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης. 
, ὃ “- 

ἼἜἜνθ᾽ οὐκ ἂν βρίζντα ἴδοις ᾿Αγαμέμνονα δῖον, 
5. Ν 3 3.2 3 Ἃ , ἵ οὐδὲ καταπτώσσοντ᾽, οὐδ᾽ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι, 

5 Ν Ι γ, , 2 μ ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν. 
Ὁ Ν Ν, Υ Ἀν τῇ , ὯΝ ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ" 

Ν Ν Ν ’ ῳ { ΙΝ ’ 

καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ ἔχε φυσιόωντας 
5) .-" Εὐρυμέδων, υἱὸς Πτολεμαίου ΤΠειραϊΐδαο- 

“ Ϊ [, 

τῷ μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε παρισχέμεν, ὁππότε κέν μιν 

γυῖα λάβῃ κάματος, πολέας διὰ κοιρανέοντα" γ ῃ κάματος, πολέας διὰ κοιρανέ 
οὐ ως ε δ ΣΝ 2 “π᾿ τᾷ 5 ““ αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν" 

καί ῥ᾽ οὗς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων, 
Ν ῇ ἵ τοὺς μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν" 
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4 ΛΙΑΆΑΘΣ Ὁ 

σ΄ ᾿ “- 

“᾿Αργεῖοι, μή πώ τι μεθίετε θούριδος ἀλκῆς" 
3 - 3. ἂν ’ Ν Ν Υ̓ “005 ’ 

οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ἀρωγός, 
3 2 Φῳ , ἜΝ “ 7 

ἀλλ᾽ οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο, 

τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται, 
Ξε “- ΕΘ ΤΡ ’ Γ, 7 [4 ἡμεῖς αὖτ᾽ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα 
ἡ 5 ( 5 Ν Ἃ ο 27) 

ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν. 
“ “- Οὖὔς τινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, 

“ “- 
τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" 

“-“ 2 ’, 

“᾿Αργεῖοι ἰόμωροι, ἐλεγχέες, οὔ νυ σέβεσθε; 
,ὔ 3 “΄ μὴ ’ 2. "" 

τίφθ οὕτως ἔστητε τεθηπότες ηῦτε νεβροΐ, 
“ ο ΣΟ. Ν ὅς Υ̓ Τέ ,7 ’ 

αἵ τ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι, 
ςε ἌΝ τς 5 5.33. Κ᾿ γι ἊΝ Ν Ἷ" 3 κ 

ἑστᾶσ, οὐδ᾽ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκὴ" 
ἃ ς “ “ ’ὔ͵ 3 Ἂν 4 

ὡς ὑμεῖς ἔστητε τεθηπότες, οὐδὲ μάχεσθε. 
39 ΄ “- Ν 2 , Υ “ 

ἢ μένετε ᾿Γρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔνθα τε νῆες 
ΚΑ 2 Ν “Ὁ 5..ῸῸΝ Ν ’ 

εἰρύατ᾽ εὔπρυμνοι, πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης, 
ὄφ α ἴδ τ᾽ γ, 3 ἊΜ" ες [4 "-" Κ 7 Ἢ 22) 

ρα ἴδητ᾽ αἴ κ ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων; 
ἃ “ 7 2 - ,ὔ 3 “- )ς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν" 

“Φ 7 ΄σ 

ἦλθε δ᾽ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 
5 “ “ἰὰ ᾽ὔ 

οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ιδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο" 
Ἴ ἣν Ν ΞΕ δον ΤΕΥ 3 κ 
δομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συὶ εἴκελος ἀλκὴν, 

7 ῇ Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἵ πυμάτας ὦτρυνε φάλαγγας. 
ἊΝ Ἂ-: ΠΟ ΙΝ, ΄ ,) Ω͂ “ 3 “ 

τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
θέτο 5 “ 7 ἥ 

αὐτίκα ὃ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν'" 
ςς "ἢ “ Ν , ,ὔ “- Ἢ, 

ομενεῦ, περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων 
ογθις, ΦΥΤΌΝ , ΘΟ, 5.9 ᾽ ΦΥΣΘῸΝ ἡ 

ἡμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ 
ϑίον ΟΝ ΖΔ Ὡ“ 7 77 ΝΜ οὐ 

ἠδ ἐν δαίθ'᾽, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἷνον 
3 ΄- 

Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται. 
» ’ Ρ ἐχέν,ν ’ 3 Ν. 

εἰ περ γὰρ τ ἄλλοι γε κάρη κομόωντες Αχαιοὶ 

δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 
[ 3 “ 5 ᾽ὔ 7 “ Ν 5 ͵ ἕστηχ ; ὡς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι. 
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4. ΨΑΦΨΑΧΘΟΣ Ἃἃ 

»} 3 ΚΡ ’ ’ 2 “Ὁ Ι » ων 39 

ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμονδ᾽, οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 
5 .“ Ἁ ΟΣ Τ ΩΝ 5. ε “ Ατρεϊδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος 

- [4 
ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα᾽ 

ἀλλ᾽ ἄλλους ὄτρυνε κάρη κομόωντας ᾿Αχαιούς, 
ν [ , 2 9 Ν ΄ὔ Ἴ ( 5)ι ιν 
ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ', ἐπεὶ σύν γ᾽ ὅρκι ἔχευαν 

“ “ 2 “ Ι Ν 4 3. 9 ,ὔ 

Τρῶες: τοῖσιν ὃ αὖ θάνατος καὶ κηδε ὀπίσσω 
ν 3 3 Ἂν, , ΕἸ ΤΟΝ. [τά Ἁ 39 

ἔσσετ᾽, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο. 
ὰ Ἱ , κ ὡς ἔφατ᾽, ᾿Ατρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ" 

ἦλθε δ᾽ ἐπ᾽ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν" 
ἊΝ ἊΝ 7 [ἡ Ν , “ “- 

τὼ δὲ κορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν. 
ε 3. δὴ. ἐπ 9. Ὁ 5. ΕΝ “ ᾿ , 5.5 ἢ 5 ΥΘ ΟΝ 
ὡς ὃ ὃτ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ 
- Υ ἊΝ ’ [4 Ν 7 5 ες ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς" 
“- , » Υ 52 3. 7 

τῷ δὲ τ΄ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠὕτε πίσσα 
5) Ν 5» [ ἯἝ 

φαίνετ᾽ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν, 
ΟΣ, { 3 ’ὔ [4 κ᾿ , Μ “ 

ῥίγησέν τε ἴδων, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα 
“ πρ5..9) ΟΥ̓ ἰ 7 3 “ τοῖαι ἅμ᾽ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν 

-- 7: Ρ ’, δ ζ [, 
δῆϊον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φαλαγγες 

κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. 
Ν Ν ἊΣ “ ΦΌΟΝ, ΄ὔ 3 , καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Αγαμέμνων, 

καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ςς » Ὁ} 2) [4 ε 7 ’ Αἴαντ᾽, ᾿Αργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 

πιο 7 9 Ν Υ̓ 5..." “ » ΄ σφῶϊ μέν----οὐ γὰρ ἔοικ᾽ ὀτρυνέμεν---οὐ τι κελεύω" 
3 ἊΝ Ν ἮΝ »} ’ “5 ἣ 

αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἴφι μάχεσθαι. 
Ἀ “-“ αἱ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿Αθηναίη καὶ ᾿Απολλον, 

τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο" 
κ᾿ "  πλυῦϑυ τὸν, , , " τῷ κε τάχ ἡμύσειε πόλις 1]ριάμοιο ἄνακτος, 

Ν ς 3. ,, ς “ ’ 3295 χερσὶν ὑφ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσὰ τε περθομένη τε. 
ὰ ΄ι ΄' 

Ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους" 

ἔνθ᾽ ὅ γε Νέστορ᾽ ἔτετμε, λιγὺν Πυλίων ἀγορητήν, 
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4“ ΛΘ Ἃ 

ἃ (Σ ἐθδι ἢ 4 ΝῊ» ΄ 
οὺς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι, 

ἀμφὶ μέγαν ΠΠελάγοντα ᾿Αλάστορά τε Χρομίον τε 295 

Αἵμονά τε κρείοντα Βίαντά τε, ποιμένα λαῶν" 

ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι, 
5 “ ΙΝ 

πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλούς, 
[δ Υ̓ Ιὰ δι 3... 159 7 " 

ἕρκος ἐμεν πολέμοιο' κακοὺς ὃ ἐς μέσσον ἔλασσεν, 
ΨὮ Ν 3 Ρ. ᾽ὔ . Ἅ 7, 

ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι. 300 

ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ᾽ ἐπετέλλετο' τοὺς γὰρ ἀνώγει 
σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ" χέμεν μη μίλς 
[7 ,ὔ ες ᾽ὔ ΑἸ “ Ν. μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς 

οἷος πρόσθ᾽ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσθαι, 
5 5 ), 3 ΩΝ Ω δ Υ̓ μηδ᾽ ἀναχωρείτω' ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε. 305 

ἃ , ᾿ ΠΟ. ἜΝ 5 ν 3 ΄ [᾿ ον Ὁ ὃς δέ κ᾽ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ᾽ ἅρμαθ᾽ ἵκηται, 
» 5 2 ΝαΣ ΚΟν Ν “ “ ἔγχει ὀρεξάσθω, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτερον οὕτω. 
-“ Ν. « ᾿ ’ Ν , 9 9 ’ ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε᾽ ἐπόρθεον, 

’ ’7 ΧΝ δ ΕΝ 7 » 35 

τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες. 
ὰ δι Ὡς ὁ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐὺ εἰδώς" 310 
Ν Νς Ν 7 5. Χ ἣν, 3 ΄ 

καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
7 καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

“3 Ξ ΄ 

““ ὦ γέρον, εἴθ᾽, ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν, 
- ᾽ το ’,ὕ ,ὔ, “ » 

ὡς τοι γούναθ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἐμπεδος εἴη" 

ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον: ὡς ὄφελέν τις 335 
3 ον ᾿Ὰ ΝΥ ἊΝ Ν “2 ΄“- 39 ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν», σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

““᾿Ατρεΐδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς 
ἃ Υ̓ ε “ “᾿ 3 . “ 

ὡς ἐμεν ὡς ὅτε δῖον ᾿Βρευθαλίωνα κατέκταν. 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν" 320 
εἰ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὗτέ με γῆρας ὀπάζει. 

206 Θόωνά τε Δηΐπυρόν τε ΔΡΟΙΪΪ. Ιεχ. 5. ν. αἵμονα (εἴ, Ν᾽ 92) 
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84. 22: ὄπαζει Ατ. ἈΨΡΙ0; ἑκάνει νι"]ρ. 



4. ΨΑΤΆΑΔΟΣ Δ 

ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω 

βουλῇ καὶ μύθοισι: τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων βουλῇ καὶ μ γὰρ γέρ γερόντων. 
3 σιν 

αἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο 

ὁπλότεροι γεγάασι πεποίθασίν τε βίηφιν." 325 
ὃ 5 .᾿ 7] “ Ἂς ἔφατ᾽, ᾿Ατρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ. 

εὑρ᾽ υἱὸν Πετεῶο Μενεσθῆα πλήξιππον 
ες Χ)) 5) 3 Ν 3.9 “- ὟΝ τ Ο τὰ 

ἑσταότ" ἀμφὶ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι, μήστωρες ἀὐτῆς" 
ΘΊΝΝ ε ζ ε “ ’ὔ 3 ΄ αὐτὰρ ὃ πλησίον ἑστήκει πολύμητις ᾿Οδυσσεύς, 

πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ 330 
[4 2 " “ 5: ’, Ν. ΟΣ ΟΕ ΟΣ ἕστασαν" οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀύὐτῆς, 
3 Ἂς , ’ ’ὔ "4 
ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες 

Τρώων ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν: οἱ δὲ μένοντες 
ο ς 7 γ 3 “ γ 3 Ν. 

ἕστασαν, ὁππότε πύργος Αχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν 

Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο. 335 
ἊΝ ἈΝ ΟΝ ΝΝ ’ὔ ΕΑ 3 “ 3 Ἧ 

τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“ὦ υἱὲ Πετεῶο διοτρεφέος βασιλῆος, 

καὶ σύ, κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε, κερδαλεόφρον, 

τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ᾽ ἄλλους; 349 

σφῶϊν μέν τ᾽ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 
ε , 5..Ν, ἰέ ἐκ 3 “ ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι" 

ζ Ν Ν Ν 3 “ 2 “ πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο, 
ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν ᾿Αχαιοί. 

ἔνθα φίλ᾽ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα 345 
οἴνου πινέμεναι μελιηδέος, ὄφρ᾽ ἐθέλητον" 

νῦν δὲ φίλως χ᾽ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέκα πύργοι ᾿Αχαιῶν 
« » ἣ ὟΝ 7.» “ς΄, 235 ὑμείων προπάροιθε μαχοίατο νηλέϊ χαλκῷ. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
“᾽᾿Ατρεΐδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων; 350 

“ Ἂν Ν 7 ’ὔ ς 3,9 Ν 

πῶς δὴ φῆς πολέμοιο μεθιέμεν, ὁππότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
ΚΙ Ν 2. .3 Ν “ Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν ἤΑρηα; 

3533 Τρώων ΑΓ. ΟἿΣ Τ᾽ Αἱ. : Τρώων θ᾽ ναΐξ. 334 ὅππότε κέν τις 
ἐναντίον ἄλλος ἐπελθὼν Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειε εα. ἡ πολύστιχος 
ντ 3 δόλοισι) λόγοισι )) φαίδιμ᾽ ᾿οδυσσεῦ Ζεη. 344 ἀχαιοῖς 

ΘΜΤ 11. φοτγ. 



4“ ΙΑ ΘΞ Δ 

δ ’ὔ, [4 ’ 
ὄψεαι, ἣν ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ, 
Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα 

Τρώων ἱπποδάμων! σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀνεμώλια βάζεις.᾽ 355 
Ἂ 7 Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων, 

τ “ 7ὔ ’ ΘΟ ἰ “ 

ὡς γνῷ χωομένοιο" πάλιν δ᾽ ὃ γε λάζετο μῦθον" 

“ διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 

οὔτε σε νεικείω περιώσιον οὔτε κελεύω" 

οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 36ο 
ΝΜ » 2, ἊΝ ὡς 7ὔ [᾿ ΒΊΟΣ 4 

ἤπια δήνεα οἶδε" τὰ γὰρ φρονέεις ἃ τ᾽ ἐγώ περ. 
3... “ Ε ,ὔ 2, “- 

ἀλλ᾽ ἴθι, ταῦτα δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽, εἴ τι κακὸν νῦν 
» Ν ὩΣ ’ Ν 7 “- 39 

εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν. 
ἃ ΄'' ΄“ 

ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους. 

εὗρε δὲ Τυδέος υἱόν, ὑπέρθυμον Διομήδεα, 365 

ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι" 
πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος, Καπανήϊος υἱός. 

ΝΧ Ν Ν Ἄ 5. Χ 7ὔ 3 Ζ καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 

“ὦ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο, 370 
Ἧ τί πτώσσεις, τί δ᾽ ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας; 

-- Φ , 3 οὐ μὲν Τυδέϊ γ᾽ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν, 
εἰ ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι, 

ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον" οὐ γὰρ ἔγωγε 
2 7 ἤντησ᾽ οὐδὲ ἴδον: περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσθαι. 375 

“, 7 

ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας 
ΠῚ {πὶ “. Ν ξεῖνος ἅμ᾽ ἀντιθέῳ ΠΙολυνείκεϊ, λαὸν ἀγείρων" 

Ν Ἢ οἱ δὲ τότ᾽ ἐστρατόωνθ᾽ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης, 
»Ε ἘΣ ,; Ἄ Υ Ν 5 77 

καί ρα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους" 
“ οἱ δ᾽ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπήνεον ὡς ἐκέλευον" 380 

5 

ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων. 

353 ἤν κ᾽ 9 ΑΥ: ἣν νυΐρ.: εἴ Θ 471 1 359 Ν 2όο 59 457 Τ 147 
861 δήνεα) μήδεα ἱ 3865 μεταμώνια ΑΡΟΪ]. Ιεχ., 6Α Β Θε 

ΜῈ Τ' 4].: μεταμώλια ))ὁ νυ]ξ. 568 καὶ μὲν τὸν 9) αε Μ'Μ'Μ!: 
119. 07} {0 105.2]: 569 ΟΠ]. ἸΔ Α 3271 ὀπιπεύε ΑΒΘ 
Ἰνόνην;: ὀπιπτεύεις νὰ]ρ. 3717 ξεῖνος) κεῖνος ν.}. ἴπ ΑΤ 

ἀγείρας ν. 1. απί. Μ' Ρ12 818 δὲ βέ Ἀν ΔΤ Αἱ. : ῥα νυ]. 

ΗΟΜ. 11. 6 



4,. ἹΛΙΑΔΟΣ Δ 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ᾧχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, 
᾿Ασωπὸν δ᾽ ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην, 
ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν ᾿Αχαιοί. 

αὐτὰρ ὃ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεΐωνας 385 
7 Ὁ δ 

δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης ᾿Ετεοκληείης. 

ἔνθ᾽ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς 
" “- ΟΝ 4 Ν ΄ 

τι ὅει, ΜοῦμοΣ ἐὼν πολέσιν μετὰ πολ μειοισώ, 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα 

ῥηϊδίως" τοίη οἱ ἐπίρροθος ἦεν ᾿Αθήνη. 390 
ε Ν ’ ἴω) [4 Ψ οἱ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι, κέντορες ἵππων, 

μιν 5 55 ΚΑ, Ν ’ ς“ ᾿ ἂψ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες, 
κούρους πεντήκοντα" δύω δ᾽ ἡγήτορες ἦσαν, 

Μαίων Αἱμονίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν, 

υἱός τ᾽ Αὐτοφόνοιο, μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 395 
Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκε" 
πάντας ἔπεφν᾽, ἕνα δ᾽ οἷον ἵει οἷκόνδε νέεσθαι" 

“ “' Μαίον᾽ ἄρα προέηκε, θεῶν τεράεσσι πιθήσας. 
τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος: ἀλλὰ τὸν υἱὸν 
γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνω." 4οο 

ὰ Ε Ν ᾽ Ἂς φάτο, τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης, 
αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο" 
τὸν δ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο" 

““Ατρεΐδη, μὴ ψεύδε᾽ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν" 
ε “ ,ὔ ΨΔΑΣ 3 ,ὔ 3 ’ θ᾽ “ Ἔ ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεθ᾽ εἴναι 405 
ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, 

, Ν 3 ’ 5. Δ ΌΚΟΔΟΝ - Υ̓ παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ᾽ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον, 
“ Ν “ πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ" 

κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο 
“ ’ κα 3 

τῷ μή μοι πατέρας ποθ᾽ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ. 4το 
Ν [ 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

392 ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ Βεπίεν (αὲ Ζ 187) : ἄναερχομένῳ 1 Ἰε τὰ Α Τὶ 8]. : 
ἐπανερχομένῳ 6 : ἀνερχομένῳ να]ρ. λόχον] δόλον Μϑ ΡΣ (εἴ. Ζ 187) 

305 Σιολυφόντης Α : Λυκοφόντης ςεΐ. ςο46. 298 ἀναπροέηκε 
Ῥ' 4οο ἀμείνων Α΄. Α 407-409 εἰ. Ατ. 4το ἐν θέο Δρο!ϊ- 
ἸΟΠΙ 5 τιμήν ΑΥ. 



4 ἙΆΤΆΝΟΣ, Δ 

““τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ" ᾽  ἢσο, ἐμᾷ ἐπιπείῦεο μυῦς 

οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῷ ᾿Αγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 
5 ’ὔ , 9... 7 2 Ἂ ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς" 

τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ᾽ ἕψεται, εἴ κεν ᾿Αχαιοὶ 415 

Τρῶας δηώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν, 
ἐ 

3 “ τούτῳ δ᾽ αὖ μέγα πένθος ᾿Αχαιῶν δηωθέντων. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῷϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς." 

5) «ς 9 3 , Ν ,7 ον - Η ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε" 

δεινὸν δ᾽ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος 430 
3 , ε ’ ζ , “ 
ὀρνυμένου" ὑπὸ κεν ταλασίφρονἀά περ δέος εἷλεν. 

ε 3. ἢ ΕῈ:3)}0)05 2 “- 7.6 “- [ 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης 

Ψὕἦ 9 ζ ᾽ὔ “ 7 ὄρνυτ᾽ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος" 

πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 
χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄκρας 425 

δι -Ν “ 5 ’ὔ τῷ Ν , 

κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει ὃ ἁλὸς ἄχνην" 
ὰ ὙΡΕ  19 ψ, “ ’ὕ “ 
ὡς τότ᾽ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες 

, ’ὔ ’ , Ἀν Τὴ εἹ 
νωλεμέως πόλεμόνδε" κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος 

ἡγεμόνων" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης 
τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ᾽ ἐν στήθεσιν αὐδήν, 430 

ἊΝ ’, 3 Ν Ν ΩΞ σιγῇ δειδιότες σημάντορας" ἀμφὶ δὲ πᾶσι 
,΄, ἌΝΕΥ ἢ Ν ε , 5 ’ τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο. 

Τρῶες δ᾽, ὥς τ᾽ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῃ 
᾽7ὔ͵ ε 7 3 ’ ἰ ’ 

μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν, 

ἀζηχὲς μεμακυῖαι ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν, 435 

ὡς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει" 

οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς, 
ἀλλὰ γλῶσσ᾽ ἐμέμικτο, πολύκλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες. 

ὦρσε δὲ τοὺς μὲν ΓΑρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Δεῖμός τ᾽ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα, 440 

412 τέτλα Ἠε]]δάϊι5 ἀρ. ῬΠοί. 10]. 531} 12 4τ6 Τρώων ἐκ- 
πέρσωσ᾽ εὖ ναιόμενον πτολίεθρον 358 1 δα Α 407 424 τε ΑΒ δ].: 
τὰ νι!]Ρ.: τοι ὶ 426 ἰὸν Ατ. Ν], Βπιέ 55. 427 ὥρνυντο Ὃ" Μϑ8 06 

434 ἑστήκωσιν 9) 5' τὰ ΔΛ ΒΤ]. 435 μεμαυῖαι Ὅς Ο Οὐ ν 
Ζοπδγ. 55. 28 438 ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα εἰΐ. ῬΟΙνΡ. χν. 12 
(ςῖ. Β 804) 

6" 



4. ἹΛΙΑΔΟΣ Δ 

Μ" 3 ( 7 τὰν 
Αρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτὰρὴ τε, 

ἰνέ 3... 55 ’ὔ Ν “ ΄ Δ ΎΌΘΞΩΝ. ν 

ἢ τ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 
οὐ α Δ 2) τή ξ ΄ ἈΝ ΡΣΉΜΗΝ θο δ β ,ὔ Η ρανῷ ἐστήριξε κἀρὴ καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει 
Ὁ Ν ’ - ε 7. Υ̓ ΄ 
ἢ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἐμβαλε μέσσῳ 

ἐρχομένη καθ᾽ ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 
ε 3. Φ ΚΕ 5... 55 “ [ἡ ’ ψ“ 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, 
’ 5)» 5΄.7ηἠῴ9ῃ9 ε ’ὔ Ν 3. ν ἊΝ , 3.2.9 “ 

σὺν ῥ᾽ ἐβαλον ῥινούς, σὺν ὃ ἔγχεα καὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 
“ ΡΌΡΟΌΝΟΝ 9, " 3 ’ 

χαλκεοθωρήκων' ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
δ 3.5 4 Ν 6} ΡῚ Ν 3 Ἅ 
ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
ΝΜ δ) 4.30) 9 ’ὔ Ν 3 ἊΝ “4 3, “ 

ἐνθα δ᾽ ἅμ οἰμωγὴ τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 

ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 

ὡς δ᾽ ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ κατ᾽ ὄρεσφι ῥέοντες 

ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ 
“ 2 7ὔ » ἥ κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης, 

“ ,ὔ ΄, “ 2 »ἤ Υ 7 
τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμὴν" 

ὡς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε. 

Πρῶτος δ᾽ ᾿Αντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν 

ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Θαλυσιάδην ᾿Εχέπωλον" 

τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέ δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω μετώπῳ πῆξε, πέρησε ρ 
αἰχμὴ χαλκείη: τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν, 

ἤριπε δ᾽, ὡς ὅτε πύργος, ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 
΄“ 3, ἿΆ τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων ᾿ΕΠλεφήνωρ 

Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς ᾿Αβάντων, 

ἕλκε δ᾽ ὑπὲκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα 
΄ , ζ, λους , ) ἢ ΄ τεύχεα συλήσειε" μίνυνθα δέ οἱ γένεθ᾽ ὁρμή. 

Χ ἊΝ Ἄαι Ζ, 5. Ν [ 32 ΄ νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος ᾿Αγήνωρ 

πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ᾽ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη, 

οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖ ἢ Ὁ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. 
ἃ Ἂν Ἂς ᾽ ’ ἜΣΡΈΘΟΣ 5) “- 5 Ἀν πιὰ » Ἅ ὡς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ᾿ αὐτῷ δ᾽ ἔργον ἐτύχθη 

441τ οἵη. ΟὔΤ 446 ἵκανον ἃ Μ8 Μ10 τὸ γ1: 450 οπι. Ο 

445 

450 

455 

46ο 

470 

453 μισγάγκειαν 6 5 Δ Β 4]. : μισγάγγειαν να]ρ. 455 τηλόθι ν. 1. 
δηΐ, Ομ Ξ 436 πόνος Δτ. Ἡ : φόνος Μ12 4 ΚΝ: φόβος ν. 1. 
αηΐ., να]ρ. 461: οπι. Π)' 463 ἔλαβε] εἷλε δ᾽ ΑἸ. 467 γάρ ῥ᾽ 
ῬᾶφςΞΑ δ]. 



Φ- ΓΑΤΑΛΘΣ Ἃ 

ἀργαλέον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν: οἱ δὲ λύκοι ὡς 

ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ᾽ σὴν ἐδνοπάλιζεν. 

Ἔ»νθ᾽ ἔβαλ᾽ ᾿Ανθεμίωνος υἱὸν πε ὙΠ Αἴας, 

ἠΐθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ 

Ἴδηθεν κατιοῦσα παρ᾽ ὄχθησιν Σιμόεντος 475 
ἘΠ ΣΌΣ 5. δα 7} Ὲ " “5. « ᾿ “ὦ 7 γείνατ᾽, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν» ἅμ᾽ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι" 

Μ Ιέ 7 5. Ν “ τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον: οὐδὲ τοκεῦσι 

θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν 

ἔπλεθ᾽ ὑπ᾽ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι. 

πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν 48ο 

δεξιόν: ἀντικρὺ δὲ δι’ ὥμου χάλκεον ἔγχος 
3 ε 3. 5 ’ὔ ἊΝ 7 ΝΜ Ὁ“ ἦλθεν: ὁ δ᾽ ἐν κονίησι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὥς, 
(ι {ἢ ΣΕ) ε πο ὰ ΄ 
ἢ ρᾶ τ᾿ ἐν εἰαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει 

’ 5 , ᾽ὔ, οι» 3..-Ξ 5.95 ,ὔ 

λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασι 
Ν τ δ). ὦ Ν ϑΈπΛΟΝ, ΝΜ ᾿Ξ: τὴν μεν θ᾽ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ 455 

, 3, Σ “. 

ἐξέταμ᾽, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ: 

ἡ μέν τ᾽ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ᾽ ὄχθας. 

τοῖον ἄρ᾽ ᾿Ανθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν 

Αἴας διογενής: τοῦ δ᾽ ΓΑντιφος αἰολοθώρηξ 
Πριαμίδης καθ᾽ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί. 490 

τοῦ μὲν ἅμαρθ᾽, ὁ δὲ Λεῦκον, ᾿Οδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον, 
7, “- Α ὌΡΕΣΙ ΡΣ ἘΠ ᾽ς 

βεβλήκει βουβῶνα, νέκυν ἑτέρωσ᾽ ἐρύοντα"' 
ὕ Δ Ὁ 3 3 “ Ν 7 Φ Υ97 ’, ἤριπε δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

τοῦ δ᾽ ᾿Οδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη, 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 495 
,Σ Ν ΝΘ. Ν Ν ΔΗ 5 ’ὔ ἊΝ “ στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 

ἀμφὶ ἕ παπτήνας" ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο 

ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος" ὃ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 

ἀλλ᾽ υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε Δημοκόωντα, 

ὅς οἱ ᾿Αβυδόθεν ἦλθε, παρ᾽ ἵππων ὠκειάων. 500 
τόν ῥ᾽ ̓ Οδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ 

478 θρεπτὰ Ζεη. ΘΟ Λε νιν": ν} 4]. 48τ χάλκεον] ὦ ἀρήϊτον 
᾿-ε 490 ὀξέϊ χαλκῷ οΤ, Ὁ ν} : δουρὶ φαεινῷ Μ" Ρ'2 νυ, 1. ΠΑ 
493 ἔκφυγε αὶ ΜΊΡΟΡιονι ν, ν,]. ἀρ. Επιϑί. 



4“ ΠἸΛΔΤΑΆΘΣ Ἅ 

ε 9. ΡΟ ΤΑ Ν “ [4 κορσὴν'" ἡ δ᾽ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν 
"} Ἂν ἊΝ: Ν Ω͂ Μ [ 

αἰχμὴ χαλκείη: τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε, 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

χώρησαν δ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος “Εἰκτωρ" 505 
3 “- ἊΝ , » ΣΝ εν ἃ Ν 4 
Αργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς, 

ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω' νεμέσησε δ᾽ ᾿Απόλλων 

Περγάμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ κέκλετ᾽ ἀΐσας" 
«» 5) [2 ’ἤ ΄“ 2 » [ἐ 

ὀρνυσθ', ἱππόδαμοι Γρῶες, μηδ εἴκετε χάρμης 

᾿Αργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος 510 Ι ΧΡ Ἵ 
Ἁ 5 , , , 

χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν" 

οὐ μὰν οὐδ᾽ ᾿Αχιλεύς, Θέτιδος πάϊς ἠὐκόμοιο, 

μάρναται, ἀλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει.᾽" 

Ὡς φάτ᾽ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός: αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς ρ 
ὦρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια, 515 
“ ͵ὕ 3 “Ψ “ , » ἐρχομένη καθ᾽ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντα ἴδοιτο. 

Ἔ»νθ᾽ ᾿Αμαρυγκείδην Διώρεα μοῖρα πέδησε" 
᾽ὔ Ν “ ὩΝ Ν 3 ’ὔ 

χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι 

κνήμην δεξιτερήν' βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν, 

Πείρως Ἰμβρασίδης, ὃς ἄρ᾽ Αἰνόθεν εἰληλούθει. 520 
5) 4 ἊΝ , 5 [4 -“ 2 Ν 

ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς 
ΝΜ 5 ’ὔ (φ ὦ » ’ ἄχρις ἀπηλοίησεν' ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσι 

Υ̓ - ΄ὔ ες Ὡ 
κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετασσας, 

΄ 

θυμὸν ἀποπνείων" ὁ δ᾽ ἐπέδραμεν ὅς ῥ᾽ ἔβαλέν περ, 

Πείρως, οὗτα δὲ δουρὶ παρ᾽ ὀμφαλόν" ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 5535 ρως, ρὲ παρ᾽ ὁμ 
χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε. 

Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ 
(4 ς Ν “ ’ 9) ΟΣ ᾽7 ’ 

στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ᾽ ἐν πνεύμονι χαλκός" 

ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 
ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ, 539 

τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ᾽ αἴνυτο θυμόν. 
τεύχεα δ᾽ οὐκ ἀπέδυσε: περίστησαν γὰρ ἑταῖροι 

516 μεθιέντας οοαά. 517 κὴρ Μ’ 520 ἥρως 5ιἰγαῦ. νῖϊ. 58 
524 ὑπέδραμεν Ὁ. περ) μιν 5 ᾳ 5 4]. 527 ἀπεσσύμενον ΑΥ. εἰἷξ. 
Ἐ1ΟςΞΙ,5115ΜΈΤ 151: γϑὲ ΝΣ: ἐπεσσύμενον ναϊξ. 



4, ἹΛΙΑΔΟΣ Δ 

2.9 5 , 8. ὟΝ, Ν » 
Θρήϊκες ἀἄκρόκομοι, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες, 

ἐγονς [4 5.» Ν Ν 59 Ν 
οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν 

ὥὦσαν ἀπὸ σφείων: ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 535 
ἃ 7 τ 5 ὔ 3) “19 Ἅ , 
ὥς τῷ γ᾽ ἐν κονίῃσι παρ ἀλλήλοισι τετάσθην, 
ὕ ςε Ν “- ε 5». ον ἴ 
ἤτοι ὁ μὲν Θρῃκῶν, ὃ ὃ Επειῶν χαλκοχιτώνων, 

ἡγεμόνες" πολλοὶ δὲ περὶ κτείνοντο καὶ ἄλλοι. 
7 ΦῸ ΚΝ Υ ΦΝΑΝ 8.5 ’ 
Ενθα κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθὼν, 

ὅς τις ἔτ᾽ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ 540 

δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς ᾿Αθήνη 
ΧΝ [ ΚΝ, 19 ϑ ,Ξρκας ᾽ὔ, 3 Ἢ 2 Ἂ 

χειρὸς ἑλοῦσ᾽΄, αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωὴν" 
Ν Ν ἷς Δ. “ Κ ὔ 

πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἤματι κείνῳ 
7ὕ 2 , 3... ,ὔ 7 

πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ ἀλλήλοισι τέταντο. 

542 ἑλοῦσ᾽ οὑτὰρ Ξ: ΒΟΡΊΤΑ 55.: ἑλοῦσα ἀτὰρ 1,151 82 Ἐπὶ, : 
ἑλουσ᾽ ἀτὰρ νυἷξ. 



ΙΛΙΑΔΟΣ Εἰ 

« 7 “. ὔ] 
Ἔνθ᾽ αὖ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ Παλλὰς ᾿Αθήνη 

σι ΑΝ Ὁ 

δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν᾽ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν 
᾿Αργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο" 

“7, δ) ’ [ ΤΑ 09. ᾽ὔ 3 , “» 

δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθος τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ, 
2 7. .53...5 σ΄ » Ψ “ 
ἀστέρ ὁπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὃς τε μάλιστα 

Ν , "δ 3 “- 
λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος (δκεανοῖο 

τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ :»ατός τε καὶ ὦμων, 
3 7) Ν Ὁ“ -“ , 
ὧρσε ὃδὲέ μιν κατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο. 

Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης, ἀφνειὸς ἀμύμων, 
ε Ν ς » ,ὔὕ ἵν 4 [ς ε"ὕ “ ἱρεὺς Ἡφαίστοιο" δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην, 
Φηγεὺς ᾿Ιδαῖός τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

τώ οἱ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην" 

τὼ μὲν ἀφ᾽ ἵπποιιν, ὁ δ᾽ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος" 
Τυδείδεω δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ᾽ ἀκωκὴ 
ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔβαλ᾽ αὐτόν: ὁ δ᾽ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ 

Τυδείδης" τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, 
ἀλλ᾽ ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ᾽ ἀφ᾽ ἵππων. 
᾿Ιδαῖος δ᾽ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον, 

οὐδ᾽ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο' 

1Ο 

15 

20 

4 δαῖε δέ οἱ [)) ο ξ, ν. 1. ἀρ. Ετπι5έ. 21 περιμεῖναι Μ" Οὔ ΡῚ Ρ11Τ9 
8]. φχϑῤεείαγε) Χιὶ 



δ: ΥΛΡΑΘΟΣ ΤΕ 

οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν, 

ἀλλ᾽ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας, 
ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη. 

ἵππους δ᾽ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 

δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος 
Ν ὯΝ 3 4 Ν Ἂς ’ 5). 

τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ ὄχεσφι, 
“ "ΓΕΑ ’ ὍΣ ΩΝ ΄“- 3 7 

πᾶσιν ὀρίνθη θυμός: ἀτὰρ γλαυκῶπις Αθήνη 
Ἂ ε ΚΡ ΠΕϑὲ 5 γ 7 “ δ χειρὸς ἑλοῦσ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον ᾿ρηα: 

“ἾΑρες ΓΑρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 
3 «Ἂ. Ν “- ἊΝ 5.1 Δ 9 Ν 

οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ ᾿Αχαιοὺς 
7 3 ε 7 Ν Ν “- ἢ μάρνασθ᾽, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ, 

νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ᾽ ἀλεώμεθα μῆνιν; 
Δ ΡῚ “- 5.6.1 “- ὕ, 

ς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον "Αρηα: 
Ν ἊΝ Ν “ ΙΕ τὺ Ἐν ον δι “ τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ᾽ ἡϊόεντι Σκαμάνδρῳ, 

Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί: ἕλε δ᾽ ἄνδρα ἕκαστος 
« ΄ ἴω Ἂς τϑἢ 3 ΄- 3 , 

ἡγεμόνων" πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

ἀρχὸν ᾿Αλιζώνων Ὀδίον μέγαν ἔκβαλε δίφρου" 
΄ Ν 7, 7 ΌΣ ’, π᾿ 

πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 
Ὰ Ἅ Ν ἊΣ 7 " 
ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε, 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 
ε 

3 Ν 9... 57 - δ. ΟΝ “ «Χ 
ἰδομενεὺς δ᾽ ἀρα Φαῖστον ἐνήρατο Μῇονος υἱὸν 

Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει. 
Χ Ν βὰς ΟΡ] Ν Ν Υ͂ ." “ τὸν μὲν ἂρ ᾿ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐγχεὶ μακρῷ 
ΤΥ δ 9 Υ, Ν ἊΝ 3. νύξ᾽ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον" 

Υ 5. 215 5) ,ὔ ἊΝ 3. 5ἢ Ψ Ὁ 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μιν σκότος εἷλε. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες" 

υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον, αἵμονα θήρης, 
᾿Ατρεΐδης Μενέλαος ἕλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 

ἐσθλὸν θηρητῆρα" δίδαξε γὰρ ἔΑρτεμις αὐτὴ 
’ “ , ΄ 7 Υ Ψ“ βάλλειν ἄγρια πάντα, τὰ τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη" 
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21 (τιχεσιπλητα ποῖ. Ϊ. Η. 5. χχὶ. 288) : τειχεσιβλῆτα Ζεη. Βπη)2 
ἘΠΕῚ ον τ ΞΞ ΝΜ ΔΟΓ Ἵ 15: Ο᾽: πλήῆκτα ὁ 42 οἵη. ΡΔΒ 

(6 ΕΒ ἘΣ ΕῚ ΕΠ 20 Μη  Μγ1Ὁ 43. τέκτονος ϑίγαρο 413 }0'5 15 σοττ. εχ 59 
44 τ᾽ ἄρνης ᾳὖ Βπι [09 47 μόρος τ 3 48 ἐσύλεον ἐσθλοὶ 

ἑταῖροι ξ Βτηϑ [08 170 



δι ΤΛΙΑΧΟΣ Ἢ 

2 3 Ν ε { “Ἁ 3» 3 , 
ἀλλ΄ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ᾽ ᾿Αρτεμις ἰοχέαιρα, 
ΟΜ ζὸ [4 Ὁ Ν ’ὔ 3 7 

οὐδὲ ἑκηβολίαι, σιν τὸ πρίν γ᾽ ἐκέκαστο" 

ἀλλά μιν ᾿Ατρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 55 
’ὔ [ 7 ’ Μ ᾿ 

πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὕτασε δουρὶ 
» ’ ἊΝ Ν 4 Υ 
ὦμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἐλασσεν, 
" Ν 7, ΝΜ Ν ’, Ἀλ  Ο ΕῸ0) .ἘΝ σε 
ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν 
“Δρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα όο 
τεύχειν" ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿Αθήνη" 
ἃ Δ. ᾽ὔ “ 3116 

ὃς καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας 

ἀρχεκάκους, αἱ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο 
Ὄ 3 3)... τὼ 2 Ν Ὑ “ 2 ,ὔἷ δὰ 

οἵ τ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ἤδη. 
Ν ἊΝΣ ’, “ Ν. ἐἐ ν 

τὸν μὲν Μηριόνης, ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων, 65 

βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν: ἡ δὲ διαπρὸ 
9, ἊΝ Ν " δὸ τϑι δ “ Μ 5“... 5 7 ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ᾽ ὀστέον ἤλυθ᾽ ἀκωκή" 
γνὺξ δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε. 

Πήδαιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε Μέγης, ᾿Αντήνορος υἱόν, 

ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ 70 
σα φίλοισι τέκεσσι, χαριζμένη πόσεϊ ᾧ » χαριζομεγή Ὁ- 

Α ἴον 

τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν 
βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί: 
., Ν ΣΟ ΧΡΑΟῚ ΄ ε δ ΄ι ἷ ὔ 

ἀντικρὺ δ᾽ ἀν ὀδόντας ὕπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκὸς" 

ἤριπε δ᾽ ἐν κονίη, ψυχρὸν δ᾽ ἔλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. 75 
Εὐρύπυλος δ᾽ Εὐαιμονίδης ὝΨψηήνορα δῖον, 

υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου 
3 Ν 5] , Ν 3. δ 7 7 

ἀρητῊὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς ὃ ὡς τίετο δήμῳ, 

τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἐὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός, 
πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμον 80 
φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν" 

ς , Ν Ἂ 7, , Ν Ν 3.» 
αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε' τὸν δὲ κατ΄ ὁσσε 

53 χραῖσμεν θανάτοιο πέλωρα Ζεῃ. 57 οηγ. ΙΘΟΑΒΟΤ 
32 4]. 58 δ᾽ ἐξ ὀχέων 5:1 8]. 588. αἴολα παμφανόωντα παρέ- 
τρεσσαν δέ οἱ ἵπποι Ὁ ὠκύποδες τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε ΝΙ 43 
γι Ά, ΤΡ Οϑ νν8 πηᾶγρ. (ΞΞ 295; 6) όο πάντα] πολλὰ Ατ. εἀ. «]ΐετα 

65 πέλοντο δε 64 «ἴῃ. Αγ. 75 ἐν κονίῃΒβ σον ΔΙΌ 1,51,6 
Τὸ; ἐν κονίῃσι τ Οὔ 82; ἐξ ὀχέων ν.]. Δ: ντη. οπι. Ὁ) 



5: ΓΛΙΑΆΘΣ Ἢ 

“ ’ 

ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 
ὰ Ὡς οἱ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην" 

Τυδείδην δ᾽ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη, 85 
5: ἊΣ ᾽ὔ ς ,ὔ κὺ Φ Ὁ ἴω ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἢ μετ᾽ ᾿Αχαιοῖς. 

θῦνε γὰρ ἂμ πεδίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς γὰρ ἂμ μῷ πλή ς 
ἢ ΟῚ δὶ «ὔ 5 ΚΦΣΕΣ χειμάρρῳ, ὅς τ᾽ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας" 

Ν 5 ΟΣ, :9. 7 ΟΣ ͵7 5} ’ τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν, 
ἌΥ οἢ ε Υ 3 ’ Ἂ 7 

οὔτ᾽ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων 90 
3) ’ Ὁ, ,ὔ ὌΝ 9 ’ ἊΝ » 

ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης, ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος 
2 3 3 “- Ἧ 3 “-“ 

πολλὰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάἀλ᾽ αἰζηῶν" 

ὡς ὑπὸ Τυδεΐδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες 

Τρώων, οὐδ᾽ ἄρα μιν μίμνον πολέες περ ἐόντες. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς 95 
θύνοντ᾽ ἂμ, πεδίον πρὸ ἕθεν κλονέοντα φάλαγγας, 
ΡΝ 3 ναι .«Κ 9 ᾿Ν ’ὔ “ἜἜ 

αἷψ᾽ ἐπὶ Τυδεϊδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα, 
Ν ΧΙ "3 .« Ν Ν ὩΝ Ἂν 

καὶ βὰλ᾽ ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον, 

θώρηκος γύαλον" διὰ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός, 
ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι θώρηξ. Ιοο 

“- ΥΡΑΘΙΘΙΝ δὰ Ν “9 ’ 3 Ἀ εἰ 

τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός" 
ιν» “- ἰ 7 “ 

ὄρνυσθε, ᾿Γρῶες μεγάθυμοι, κέντορες ἵππων" 
, δε ᾿ 

βέβληται γὰρ ἄριστος ᾿Αχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι 
7 Δ᾽) Ἂ 

δήθ᾽ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με 

ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν." Ιο5 
ἃ ῳᾳ ἢ ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τὸν δ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν, 

-" εν 19, 7 ’ Ὁ Ν ὮἘΨ 

ἀλλ΄ ἀναχωρήσας πρόσθ ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν 

ἔστη, καὶ Σθένελον προσέφη, Καπανήϊον υἱόν" 
“ ὄρσο, πέπον Καπανηϊάδη, καταβήσεο δίφρου, 
» 9 ΝΜ 3 ΄ Ἂν 3.. ’ὔ 3» 

οφρα μοι ἐξ ὦμοιο ἐρυσσῆς πικρὸν οὐστον. 110 
ὰ 7...5 δ᾿ -“ 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε, 

809 ἐεργμέναι νι]ρ. : ἐερμέναι Ατ. ΟΞ Οϑ ΡΤ (γ ἴῃ γ45. Δ) οὐ ἂμ 
νυ]ρ. : ἂν Α Τ 8]. πρόσθεν ΜδΟΒΟΙΡΡΕ ν8νν: ΙΟ4 δηθὰ 
σχήσεσθαι })᾽5 5 σε Ρδ ΕΙ8 ΡΙ16 178 4]., ν. 1. Ἐπί. βέλος Ατ. νι]ρ.: 
μένος })᾽5 ας Ρὅ ΡΙ Ῥαὶῖ Ι06 φάτ᾽ ἐπευχόμενος Ὁ Οὗ [75  ὲ Εἰι5έ. 
109 ὄρσε Ὃ 5 8]. : ὄρσεο 6 τὰ Ὗε δ]. 110 ὦμοιϊν ΜΤΊῬΙΞ2 γε 



δ... ἹΛΔΙΆΔΟΣ Ἑ 

πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ᾽ ὥμου» 
αἷμα δ᾽ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 

δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
““κλθθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 115 
» , Ν Ν , , Ιλ 

εἰ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης 

δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ᾽ ἐμὲ φῖλαι, ᾿Αθήνη: 

δὸς δέ τέ μ᾽ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν, 

ὅς μ᾽ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι 

δηρὸν ἔτ᾽ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο." 120 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

γυῖα δ᾽ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν" 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“θαρσῶν νῦν, Διόμηδες, ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι" 

ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα 125 
2 “ μὰ , ε ’ 7 

ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς" 

ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐπῆεν, 
» 3 ον 72 3 ἊΝ Ν 5. Ν ΔΝ Οφρ εὑ γιγνώσκῃς ἡμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 

τῷ νῦν, αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκηται, 
, γ 5 “ ») Ν μὴ τι σύ γ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι 130 

τοῖς ἄλλοις: ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 
“, 3. 5 ’ὔ 7 3 3 [ 9 7.9. Ὁ) 

ἐλθῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τὴν γ᾽ οὑτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ. 

Ἢ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

Τυδεΐδης δ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη, 

καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι" 135 

δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος, ὥς τε λέοντα, 

ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ᾽ εἰροπόκοις ὀΐεσσι 
- ι 

χραύσῃ μέν τ᾽ αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ" 
“ “3 ’ὔὕ τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ᾽ οὐ προσαμύγνει, 

ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ᾽ ἐρῆμα φοβεῖται" 140 

115 μεὺυ Ο Καὶ χ 4]. : μου 1: μοι νυΐρ. 118 δὸς δέτέ μ᾽ Ηετγοά. 
ςοαα4. : τὸν δέ τέ μ᾽ ΑΓ. ρ΄ δοιτιο 126 οτη. )16 128 ἠδ᾽ 

ἄνθρωπον Ζεῃ. 130 σύπερῚ 132 τήν γ᾽ εἴ τὴν ΔΓ. (διχῶς): 
τὴν Ζεη.: τήν γ᾽ νυ]β. οὐτάσαι Ζεη. χαλκῷ] δουρί ))15 1386 ἔχεν 
Ριοὶ]. Ρίμα. 



5. ΨἸΛΤΑΛΌΣ Ε 

ε “ 3....,6 “-“ Φ Ο. Ἅ00Ὲ.9 ΄, , 
αἱ μέν τ ἀγχιστῖναι ἐπ ἀλλήλῃσι κέχυνται, 

αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς" 
ὰ Ν 7 ᾽ὔ Ν 7 ὃς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης. 

ἡ Ἢ ““ Ἔ;»θ᾽ ἕλεν ᾿Αστύνοον καὶ Ὑπείρονα, ποιμένα λαῶν, 
“- 7] “. 

τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί, 145 
Χ τ} ὧδ ,ὕ -. Ξ 5.2. 

τὸν δ᾽ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληϊδα παρ᾽ ὦμον 
“ΙΝ ΘΗΒΣΕΝ 3 ΞΧ Ὁ Ἃ “ᾺΣ ΟΣ ὑ κα δίϑ, ΒΕ Ν ᾽ὔ 

πλῆξ᾽, ἀπὸ δ᾽ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ᾽ ἀπὸ νώτου. 

τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὁ δ᾽ ΓΑβαντα μετῴχετο καὶ ΙΠολύιδον, 
ΕἾ 3 ἣ 5 ’ 7 

υἱέας Εϊὐρυδάμαντος, ὀνειροπόλοιο γέροντος" 
“- μ 

τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ᾽ ὀνείρους, 150 
’ 7 ῇ ἀλλά σφεας κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξε" 

βῆ δὲ μετὰ Ξάνθον τε Θόωνά τε, Φαίνοπος υἷε, 
Υ 7 ε Ν ἤ 7 “. ΄- 
ἄμφω τηλυγέτω" ὁ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ, 

εχ 3 3 7 5 50 5,ΞΟΝ “ ]7 υἱὸν δ᾽ οὐ τέκετ᾽ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι. 
- ἔνθ᾽ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ᾽ ἐξαίνυτο θυμὸν 155 

3) [4 7 Ν ’, Χ ᾽7 Ν 
ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ 

ἴον. 5) 3 Ν 2 7 2 ΄ λεῖπ᾽, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκ νοστήσαντε 
ΝΖ Ν Ν Ν “-“ 7 
δέξατο" χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο. 

͵ Ὁ ΄ Ἔνθ᾽ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο 
3 , ῇ εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ᾿Εἰχέμμονά τε Χρομίον τε. το 

, 7 ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ 
’, ὃΝ , ᾽ ’ Ι 

πόρτιος ἠὲ βοός, ξύλοχον κάτα βοσκομενάων, 
ὰ ἊΝ 9 ζ 2 “ Ψ ΟΝ ὡς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς 

“ “ ΞῊ 72 Υ Ν ᾽ὔ 3.5 ’ὔ βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε᾽ ἐσύλα 
Γ , κ ἵππους δ᾽ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν. τό5 

Ν 3 [ - Τὸν δ᾽ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν, 
“ ) τ ᾿ ἈΈΡΟΣ , 3 [δ βῆ δ᾽ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων 
ΙᾺ 4 3, ΠΠάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι" 

: ἢ εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε, 
“ Ν ’, 3 3 “- Υ 4 5 » Ψ 

στῆ δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα’ 170 
“- “. “Πάνδαρε, ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ 

141 κέχυντο Κε : τέτανται ) 5, ν. οτη. 105 05 146 τοῦ δ᾽ ἑτέρου 
Ζϑη- 156 ἀμφοτέρων Ζεῃ. ἃ 5: 1 Ν'΄53 4]. : ἀμφοτέροιν Ὁ Βταξ 1.1} 
1.6 ὈΙ8 Δ]. 162 πάρτιος 1.1}: βουκόλου Ζεη. 



5. ΊἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

μ Φ , καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνήρ, 
5. 7 2 ΄ 4 3 Μ ΩΣ 2 ΄ οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ᾽ εὔχεται εἶναι ἀμείνων. 

ἀλλ᾽ ἄγε τῷδ᾽ ἔφες ἀνδρὶ βέλος, Διὶ χεῖρας ἀνασχών, 
ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε 175 

Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν" 

εἰ μή τις θεός ἐστι κοτεσσάμενος Τρώεσσιν 
ς κ΄. ᾽ὔ Ἂς Ν ὌΝ ἴω 395 

ἱρῶν μηνίσας" χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἐπι μῆνις. 
3) ,ὔ Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός" 

“ Αἰνεία, Γρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 180 

Τυδεΐδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω, 

ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ, 
ν 3 3) ’ 3 5) ἧς. 3 93 ’ 3 

ἴππους τ᾽ εἰσορόων: σάφα δ᾽ οὐκ οἵδ᾽ εἰ θεός ἐστιν. 
δ ἐ ΄, εἰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἀνὴρ ὅν φημι, δαΐφρων Τυδέος υἱός, 

οὐχ ὅ γ᾽ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 185 
ἕστηκ᾽ ἀθανάτων, νεφέλῃ εἰλυμένος ὦὥμους η ᾿ ῃ εἰλυμ μους, 
ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλ χήμ ρ ῃ: 
» , “ “4. 

ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον 

δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο" 

καί μιν ἔγωγ᾽ ἐφάμην ᾿Αϊδωνῆϊ προϊάψειν, 190 
Μ 3 3 “ Ϊέ ’ ’ὔ ᾽ὔ 3 4 

ἐμπης ὃ οὐκ ἐδάμασσα" θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις. 
ἡ 3 3 ,ὔ ἊΠ (δ “ 31.5.5 ’ὔ ἵπποι ὃ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κ ἐπιβαίην" 

ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι 
Ας “ ὔ 5) ἊΝ Ν , 

καλοὶ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες" ἀμφὶ δὲ πέπλοι 

πέπτανται' παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι 105 
ε ΩΣ “ Ν 3 ΙΔ Δ9 , ἑστᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας. 
ον Ι 

ἢ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων 
ΟΣ , 5. ΒΕ ̓  Υ̓ “ ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν" 
ἵπποισίν με κέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα 
3) 7 ἊΝ ἊΝ ς ’ὔ 

ἀρχεύειν Γρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας" 200 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην---ἢ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν---- 
“ ’ 7 ᾽ὕ “-“ 

ἵππων φειδόμενος, μὴ μοι δευοίατο φορβῆς 

181 μιν εἴ μὲν Α΄, (διχῶς) : μὲν Δπρ. Μῆ Ο 5 8 185 δἵἴῃ. ἀπ 
187 αἰῇ. Ζεη. 104 αἰϊίεσ Ζεη. (ὅτι Ζ. μετέθηκεν Ατὶδίο.) 

200 ἀνὰ Ὁ Ραὶ! 



- ἹΔΜΤΆΑΧΛΟΣΤΕ 

κ᾿ ᾽ 
ἀνδρῶν εἰλομένων, εἰωθότες ἔδμεναι ἅδην. 

ὡς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα 

τόξοισιν πίσυνος" τὰ δέ μ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ὀνήσειν. 205 
» Ἂς “ 3 7 ΡῚ “- 

ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα, 
τὰ ν 95 δ 2 3. 5 ͵ 

Τυδεΐδῃ τε καὶ ᾿Ατρεΐδῃ, ἐκ δ΄ ἀμφοτέροιιν 

ἀτρεκὲς αἷμ᾽ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον. 

ῷ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα τῶ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀ: γ 
» “Ἄς ’ [τά δ, 3 9 Ν ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἵλιον εἰς ἐρατεινὴν 210 
«ες ’ ᾽ , Ι Ω“ ’, 

ἡγεόμην Τρώεσσι, φέρων χάριν “ ἕκτορι δίῳ. 
Ἢ ΄π 

εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι 
πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα, 

Ὁ ΣΡ τς ἘΩ͂ ἃ 5.69. πή9)....}5 “ [ ἤ 3 ,; 4 

αὐτίκ ἐπειτ ἀπ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φῶς, 

εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην 215 
χερσὶ διακλάσσας" ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ." 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 
ςς ΝΝ Ν “ 5 ΄, ’ 3 3 Ρ 3) 
μὴ δὴ οὕτως ἀγόρευε' πάρος ὃ οὐκ ἔσσεται ἄλλως, 
, 3. ὙΠ ΕΙΝ Ν ἌΥΝΝΝ Ν Ν -“ ΝῚ ΠΝ πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῷδ᾽ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 

ἀντιβίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. 220 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 

οἷοι Τρώϊοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 

κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι" 
ΝΣ Ν σι. ’ὔ ᾽ » δ 3' τὼ καὶ νῶϊ πόλινδε σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε 

ΜΈ ΘΝ Ἢ ΣΡ ΟΝ ΕΝ ΑΙ Ρ 
Ζεὺς ἐπὶ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ. 225 
3 9. ον, “ ἀν ’ 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 

δέξαι, ἐγὼ δ᾽ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι" 
οὐ ὡς Ἂν ’ , “ ΡΟ) ΝΣ 359 

ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι. 
7 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός" 
«ς 3 , ἊΝ Ν 3, ἘΌΝ, ἐὺς ἀλυχζε 72 Ν ὡς ἀρ Αἰνεία, σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ᾽ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω" 230 
μᾶλλον ὑφ᾽ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα 

᾿ , 
οἴσετον, εἴ περ ἂν αὖτε φεβώμεθα Τυδέος υἱόν" 

203 τρῴων ῬΓῸ ἀνδρῶν Οἵ εἰωθότε ε ἅδην Ατ. : ἄδην ο Ν’ 
ΟἹ 9015; ἄδδην ν. 1. απέ. ν]ρ. 205 ἔμελλεν Ὅο»τ Ὁ 5} Α Β δἰ. 
211 Ἕκτορι δίῳ) ἱπποδάμοισιν ν. 1. κηί. 22:1: ἐπιβήσεαι 55 Ὁ 51 
227 ἐπιβήσομαι Ζεῃ. Ὅ 6 σΡς 2321 εἰωθότι Ατ. νι]ρ. : εἰωθότε 
Ὧο Ρ ψι νιν ε 4]. 



5». ΤΑΙΑΛΟΣ 

Ν Ν. Ἂς ’ὔ 7 5.53 5"527 

μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ᾽ ἐθέλητον 
2 “4 [4 Ν , , ἐκφερέμεν πολέμοιο, τεὸν φθόγγον ποθέοντε, 

πον "᾿ νῶϊ δ᾽ ἐπαΐξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 235 
5 » ζ, ΝΛ 15 ἷ 7 Φ αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους. 

3 Ν ἡ 5 ἌΠΕΩΝ Υ̓ 5, εἴ Ν ἈΝ ἐρη 
ἀλλὰ σύ γ᾽ αὑτὸς ἐλαυνε τέ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω, 

τόνδε δ᾽ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.᾽ 
ἃ 3, 7 5) [ ,ὔ ἰ ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες, 

ἐμμεμαῶτ᾽ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους. 240 
3, , σ΄ “. 

τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος, Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός, 

αἶψα δὲ Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
οὐ κι , “ 

“Τυδεΐδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ, 

ἄνδρ᾽ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι, 
Ἷ ἃς ἰν᾽ ἀπέλεθρον ἔχοντας" ὃ μὲν τόξων ἐὺ εἰδώς, 245 

Πάνδαρος, υἱὸς δ᾽ αὖτε Λυκάονος εὔχεται εἷναι" 
Αἰνείας δ᾽ υἱὸς μὲν ἀμύμονος ᾿Αγχίσαο 

Ὑ, 3) [β ’ “ αλ Σ 0.9 ,ὔὕ 

εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δὲ οἵ ἐστ᾽ ᾿Αφροδίτη. 
, ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαζώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω 

“ Ν Ϊλ ’ὔ Ἅ 5) ϑ)γνς 99 
θῦνε διὰ προμάχων, μὴ πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς. 250 

. 7, 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
{«ς Ψ ’ὔ 3 »} ’ 3 5 ἿΝ 3 [4 7 » μή τι φόβονδ᾽ ἀγόρευ", ἐπεὶ οὐδέ σε πεισέμεν οἴω. 

οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι 

οὐδὲ καταπτώσσειν" ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν' 
,ὕἷ 

ὀκνείω δ᾽ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὕτως 255 

ἀντίον εἶμ᾽ αὐτῶν" τρεῖν μ᾽ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 
,ὔ » 3 , 3. 3 ’ὔ 3 77 [2 τούτω δ᾽ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι 

ἄμφω ἀφ᾽ ἡμείων, εἴ γ᾽ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν. 
Υ̓ “ ΘΟ Τὴ Ἂν ΘΝ Ν Υ “ ᾿ 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βόνλεο σῇσιν 
2 9 “ σι 

αἴ κέν μοι πολύβουλος ᾿Αθήνη κῦδος ὀρέξῃ 260 
- [4 ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους 

234 ποθέοντες αι Ο ΤὮ ΟἿ) Ν᾽ ε 4]. 239 φωνήσαντε ἃ Ὦ Ἐ αἷ. 
βάντε Ἃ 4]. 245 ἔχοντε ΟἹ ᾳ αἱ. 247 μὲν ἀμύμονος νι]ρ. : 
μεγαλήτορος ἃ δ' 1|Γο Α 55. αἱ. 249-250 εἰ. Ζεη. 240 ἐφ᾽ 
Ατ΄Ό να]ξρ. : ἀφ᾽ Με8 ΡΙ9 252 σε] με ΡΙαί. νὶξ. Ηοπι. 2. 134, 5 [1 
-: 2538 ἀλυσκάζοντα ΟἿ ν. 1. ἀρ. Επϑί. 255 ἐπιβήμεναι 1 
αὕτως) ἔμπης Νε, γρ. ΜΜ8 258 γ᾽ Αγ. οοαά. : εἰ μήθ᾽ Οἵ 



δ. ΤΛΙΆΛΟΣ -ἢὮ 

᾽ πα Ὁ) [ 9 » Εν ’ὔ 

αὐτοῦ ἐρυκακέειν ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας, 
3 ,ὕ δ.5 .« 4 “ Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων, 

ἐκ δ᾽ ἐλάσαι Τρώων μετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 
τῆς γάρ τοι γενεῆς, ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς 265 

΄' “φ“ 7 δ 

δῶνχ᾽ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ᾽ ἄριστοι 
"“ “ ΜΚ 3), δι ΦΑΥΈΝ ’ ἵππων, ὅσσοι ἔασιν ὑπ᾽ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, 

τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγχίσης, 
7 

λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους" 
“ ς ὰ δ ΔῊΝ ΕΝ ,ὔ τῶν οἱ ἕξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη. 270 

τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ᾽ ἐπὶ φάτν 
ἊΝ " 3 Ρ Χ ᾿ τις ’ 3 74 “ ͵ 

τὼ δὲ δύ Αἰνείᾳ δῶκεν, μήστωρε φόβοιο. 

εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν." 
ἃ ε ὃν “ Ν 3 Ἄ 3 , 
Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ιν 7 τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ᾽ ὠκέας ἵππους. 273 
,ὔ 

τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός" 
.«, “ , , 

“ καρτερόθυμε, δαΐφρον, ἀγαυοῦ Τυδέος υἱέ, 
ἐν ΄ 5) 3 77 3 ΙΝ , Ν 3.. ,ὕὔ 

ἢ μάλα σ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο, πικρὸς ὀϊστός" 

νῦν αὖτ᾽ ἐγχείῃ πειρήσομαι, αἴ κε τύχωμι.᾽ 
Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 280 

καὶ βάλε Τυδεΐδαο κατ᾽ ἀσπίδα' τῆς δὲ διαπρὸ 
2 ΑΝ ᾽ὔ ’ » [ αἰχμὴ χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη" 
΄- 3» ΤΕ Ν 3 99 3) Ν ΘΥΛ 

τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός" 
“ βέβληαι κενεῶνα διαμπερές, οὐδέ σ᾽ ὀΐω 
δηρὸν ἔτ᾽ ἀνσχήσεσθαι: ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκας.  ὀἐ85 

Ἧ 

Τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
ὯΝ ϑ'ς..2. ..90 Ὁ Ξ ον 3 Ν “κι 5). γί ἤμβροτες οὐδ᾽ ἔτυχες" ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ᾽ ὀΐω 

ἈΝ 
πρίν γ᾽ ἀποπαύσεσθαι, πρίν γ᾽ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 

[ 

“ ΓΟ » ’ κ2: 3 Ἐὰ) 
αἵματος ἄσαι ΓΑρηα, ταλαύρινον πολεμιστὴν. 

Ὡς φάμενος προέηκε: βέλος δ᾽ ἴθυνεν ᾿Αθήνη 290 

263 Αἰνείωο Ζεηῃ. (εἴ, 523) ἐπαΐξας 1.11 1Ε10 10 ΜΘ 5 ΒΕ 
γε καλλίτριχας ἵππους σ [10 1 (οἴ, 523) 564 ἐξελάσαι ΑΝ! 
(ΕἾ 5354) 270 γενέθλης 1,3, 1.5 ΜΈέ 01 105 06 ντνηὲ νῦν; γενέθλῃ 
 ἸΕΤ]ΕΤΟ ΠΕ 15 272 μήστωρε ΑΥ. ναΐϊξ. : μήστωρι Ὁ ΡΙ5Τ' (αν) 
ΡΙαί. ας. τοῦ Ὁ 279 τύχωμι Α, Μϑ8 φοτΓ. Ιεπηπ. ΠΡ : -μαι Ρ1ὺς 
τύχοιμι ςεῖ. 285 ασἱ χήσεσθαι] Ὁ)" 
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δ. ἹΛΙΑΔΟΣ ΚΕ 

ῥῖνα παρ᾽ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ᾽ ἐπέρησεν ὀδόντας. 
“- “ [4 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής, 
3 Ν "δ 5.0) , Ν Ψ 3 ΄“- 

αἰχμὴ δ᾽ ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα" 
» 3... 9 5 ΄ 5 ’ Ν ’ὔ αν πο ΒΕ 5) ϑυτισε 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ 

αἰόλα παμφανόωντα, παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι 295 
ὠκύποδες" τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 

Αἰνείας δ᾽ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ, 

δείσας μή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν ᾿Αχαιοί. 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε λέων ὧς ἀλκὶ πεποιθώς, 

, ἷώ ε ’ 3 9 ἌΓΟΝ ᾽ὔ ῇ 5) σγίξ 

πρόσθε δὲ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 390 
Ν Ι ἊΝ “ “κ᾿ 3.0.5 ’ὔ Υ̓͂ τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ᾽ ἀντίος ἔλθοι, 

σμερδαλέα ἰάχων: ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ 
Τυδεΐδης, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ᾽- ὁ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 

“ έ 3 » 5). Ὁ. [4 “ Ν 
τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ᾽ ἰσχίον, ἔνθα τε μηρὸς 305 
9 ’ὔ 5 7 ’’ ἰ ἴ “ 
ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι" 

θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ᾽ ἄμφω ῥῆξε τένοντε" 
2 3. 9 ἈΝ Ως Ν Ν ζ ΦΙΘΆΟΝΙ “ ΔΎΤ ΘΑ 

ὦσε δ᾽ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος: αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 
Υ̓͂ ἊΝ 3) Ν ἌΝ ’ὔ Ν » ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ 

γαίης: ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε. 310 

Καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 

“ “ἡ δλλο ϑ 9 ’ὔ [2 ΄ 

μήτηρ, ἣ μιν ὑπ Αγχίσῃ τέκε βουκολέοντι" 
5 Ν ΠΥ ΟΝ ᾽ὔ ῸΝ 2 γ ’ ’ 

ἀμφὶ δ᾽ ἐὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πῆχεε λεύυκω, 

πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ᾽ ἐκάλυψεν, 315 
[ἐ " { [4 ΄- ’ 
ἕρκος ἐμεν βελέων, μὴ τις Δαναῶν ταχυπώλων 

χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο. 
Ἢ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο" 

οὐδ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων 
, ἃ τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 320 

»} 5. δ᾽ Ν ἫΝ ΟΝ 3 ’’ [2 Ψ ἀλλ᾽ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους 

593 ἐξελύθη Ατ. ΑΡΟο]]. ἰεχ. 5. ν. αἰχμῆται, ὌΞ 11 6Α ΒΕ δἱ. : 
ἐξεσύθη Ζετι. νυ]ρ. : ἐξεχύθη Ῥθ ΡΤ 172 09 : ἐξέσυτοΘ ΤΡ 317 ἐκ] 
ἀπὸ 6 ἕληται Μ9 τ05 ν12 ν5 4]. : ὄλοιτο Δτ. 



Ξ ΓΑΒΑΆ ΝΟΣ Ἢ 

νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας, 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους 
ἐξέλασε Τρώων μετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

- Ν “- 7 « , ᾽ὔ ἁ Ν ἰ 

δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ, ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης 
“ ε ᾽ὔ [ες ε λ 5 ΜΚ 

τῖεν ὁμηλικίης, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ἤδη, 
Χ 4 “ 5 ’ οὐ τος Ὡ 3 »᾿ 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν" αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἥρως 
κὰ “ 2 Ν Υ 3 ΕΣ ’ 

ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἐλαβ΄ ἡνία σιγαλόεντα, 

αἶψα δὲ Τυδείδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους 
ἐμμεμαώς: ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ μμεμαὼς ρ Ὁχὶ τλςξο λύκος 

’ὔ “ 9 9} δ ’ 9. Ν ἰ 

γιγνώσκων ὅ τ΄ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων 
“ , 

τάων αἵ τ᾽ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν, 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθηναίη οὔτε πτολίπορθος ᾿Ενυώ. 
[4 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκίχανε πολὺν καθ᾽ ὅμιλον ὀπάζων, 
Υ 5» [έ ’ 7 εχ 
ἔνθ᾽ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 
Ν » “ν 952 ᾿ ὅ". Νὰ ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ 
9 ΄ ωὺ Ν ’ Ν 3 ’ὔ 

ἀβληχρὴν" εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν 
2 ᾽ὔ Ν ᾽ὔ [τὰ « πον ’ 3 »" 

ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὃν οἱ Χάριτες κάμον αὐὑὐταΐ, 
Ν “ Ἄ «ᾺἉ ταν, Ὁ ἴω 

πρυμνὸν ὕπερ θέναρος" ῥέε δ᾽ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο, 
- , “ ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν" 

“ 3 3, “Ὁ 

οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴθοπα οἷνον, 
ΒᾺ 3.9 ’ὔ 7 3 ΔΆ 9 [ ,7 τοὔνεκ᾽ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται. 

« Ν 7 9 3 ΝΟ οἵ ’ ε 

ἢ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν" 

καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων 

ανέ λ ἥ Δαναῶ ὕλω κυανέῃ νεφέλῃ, μὴ τις Δαναῶν ταχυπώλων 

χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο" 
“ 5.3 Ν Ν ΜΝ 9. ἣν » Ν Ἢ 

τῇ ὃ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
« ΚΞΝ Ν ᾽ὔ { Ν “- “ 

εἶκε, Διὸς θύγατερ, πολέμου καὶ δηϊοτῆτος" 
3 ᾿ « “ 29 ἜΣ δ ,ὕ ἢ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἡπεροπεύεις; 
3 Ν ’ 3..5 , Ἢ ῸΣ [, 9. 5.1 

εἰ δὲ σύ γ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἡ τέ σ᾽ ὀΐω 
ε 7ὔ ’ὔ ’ Ν » Φ, ΡΠ 7 ,ὔ ΡΣ] 

ῥιγήσειν πόλεμον γε καὶ εἴ χ᾽ ἑτέρωθι πύθηαι. 
ἂν 3 “Ὡς ἔφαθ᾽, ἡ δ᾽ ἀλύουσ᾽ ἀπεβήσετο, τείρετο δ᾽ αἱ 

323 Αἰνείωο Ζεῃ. 3290 κρατερωνύχεσ᾽ ἵπποις Ζεῃ. 3 
χαλκῷ Ὁ τὶν 4]. 3837 δόρυ διὰ Ἀ 2346 ἕληται ὶ ( 4]. 
ἐς αὰ. 51 

330. 

340 

345 

350 

νῶς" 

36 δουρὶ] 
350 καὶ 
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δ. ΨΑΓΑΆΘΝΣ Ἢ 

ὃς “, 

τὴν μὲν ἄρ᾽ Ἴρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ᾽ ὁμίλου 
ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν χυομεένη σι, μ ΧΡ . 

Ὁ Κ ἷξ ΣΟ) Ν “-“ Υ 
εὑρεν ἔπειτα μάχης ἐπ ἀριστερὰ θοῦρον ᾿Αρηα 355 
{ Ὁ) ὦ 2. ΓΚ ΟΥΜΟΊΝ ᾿Ν 73 ἢ“ ἥμενον" ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ᾽ ἵππω" 
ε Ν Ν ) ΄“ 4 ,ἷ 
ἢ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο 

πολλὰ λισσομέν πυσάμπυκας ἤτεεν ἵππους" πενή ΧρΌσωμ, Η 
(« , ’ ’, ’ὔ ’ Ν , “ 

φίλε κασίγνητε, κόμισαί τὲ με δὸς δὲ μοι ἵππους, 

ὄφρ᾽ ἐς ᾽Ὅλυμπον ἵκωμαι, ἵν᾽ ἀθανάτων ἕδος ἐστί. 36ο 
5 λίην ἄχθομαι ἕλκος, ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνήρ, 

Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὲ πατρὶ μάχοιτο." 
ὰ ͵ ΄“ι ἴω Ὡς φάτο, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ Αρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους" 
᾿ 3 ἡ δ᾽ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ, 

,7 “, 

πὰρ δέ οἱ Ἴρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί, 365 
Ι 3.0. ..5 , ἊΝ 3 32 οΥ ὦ , 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. 
“᾿ " “ αἷψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκοντο θεῶν ἕδος, αἰπὺν ΓΟλυμπον" 

“ Ρ) ὦ Υ 7 3 4 2 ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 
5) λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ᾽ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ" 

ἢ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ᾽ ᾿Αφροδίτη, 370 
ἊΝ, π᾿ « 9 5) Ν 5 {2 6“ μητρὸς ἕῆς" ἡ δ᾽ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἣν, 

᾿ ΧΡ ΌΝΝ Υ 5.» 3.»,μβ 5 »,. κυ» χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἐκ τ᾽ ὀνόμαζε' 
“τίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 

,ὔ ες » Ν (τ 3 “Λ΄ 339 μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζυσαν ἐνωπῇ; 
Τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη" 375 

Ὁ ΘΕΌΝ ἤ ε»ἤ ΕΟ, ζῶ 
οὐτὰ με Τυδέος υἱός, ὑπέρθυμος Διομήδης, 

οὕνεκ᾽ ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμοιο, 
Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. 

΄“- [4 οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνή, 
3 ἡ : 3 ἀλλ᾽ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται." 380 

“- Ιέ Τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων" 
ΠΡΌΜΑ λ θ “ . είρον Ἀν 3. πῇ ὃ ΄ τέτλαθι, τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ 

{ 

[1 

850 ἐκκόμισαί Ὁ ὁ ἃ ς᾽ 4]. 863 ἄρ᾽ οτη. νιι]ς. : ΠΑ. ὁ σ᾽ τι Β. 
ς 4]. 866 ἐλάαν] ἵππους ο 1.18 ἀέκοντε ᾳ 112 ὐ νϑνι νιεν! 
Ὑ8 γὴ8; ἄκοντε να]ρ. 874 ἐνωπί ὃ ἃ αἷ. : ἐνιπῇ Δηξ. 55. Μ"Ρ1", 
αα. 9 ΒΙΡ 378 ἐστιν) ἔσκε ε 



δ. ΤΑΤΆΛΟΣ Ἢ 

πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι τιθέντες. 

τλῆ μὲν ΓΑρης, ὅτε μιν ζΩτος κρατερός τ᾽ ᾿Εφιάλτης, 
παῖδες ᾿Αλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ: 059 θὴ βάτέρῳ μ 

Ἅ Ὁ} ΤΩ. ’ τ Νά ,ὕ ΄“- 

χαλκέῳ ὃ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας" 
», ᾽ Υ̓͂ Ρ. ΡΣ ’, 4 ὯΝ 7 

καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἤΓΑρης τος πολέμοιο, 
εἰ μὴ μητρυιή, περικαλλὴς ᾿Ηερίβοια, 

“Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν: ὃ δ᾽ ἐξέκλεψεν ΓΑρηα 
Υ̓ , Χ Ὁ Ν ὃς ἢ" 
ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δὲ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα. 

τλῆ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς πάϊς ᾿Αμφιτρύωνος 
Ν. Ν Χ 3.. “ ’ δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι 

βεβλήκει: τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος. 

τλῆ δ᾽ ᾿Αἴδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν, 
ΦΌΝΟΝ ἌΡΤΟΝ ἌΣ ἘΣ ΟΝ Ν 5) ΄, εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνήρ, υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν" 

αὐτὰρ ὁ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν ΓΟλυμπον 

κῆρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρμένος" αὐτὰρ ὀϊστὸς 

ὦμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 
ἠκέσατ᾽" οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο. 
σχέτλιος, ὀβριμοεργός, ὃς οὐκ ὄθετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, 
ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεούς, οἱ Ὄλυμπον ἔχουσι. 

σοὶ δ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη; 

νήπιος, οὐδὲ τὸ οἷδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱός, 
“) ἌΝ 3 ΝΝ “Δ »} Ϊὲ ἤ 

ὅττι μάλ᾽ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται, 

οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν 
») ’ ὅν ΟΣ. [4 Χ “5. δὲ “. ΄“- 

ἐλθόντ᾽ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 
ΚΝ ἊΝ οἰ 3 Ν , ’ 2 τῷ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς ἐστι, 

“- , φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται, 
72 3 μὴ δὴν Αἰγιάλεια, περίφρων ᾿Αδρηστίνη, 

390 

409ο 

405 

41ο 

5388 αατος Ῥ" 3900 Ἑρμείᾳ ἃ ΝΕ ΠΝ: ἙἭ,ρμέα τ᾿ 11 4]. : Ἑρμέω 
8}. 394 καί εἰ κέν Δ΄. (διχῶς) : καί μιν ΜῈ {015 καί περ ΔΕΆΒΟ 
αἱ. : κέν μιν νιιϊδ. 4093 αἰσυλοεργός ΔΥ. τ τὸν 1. ἢ ἢ 

407 μάχηται θ᾽ 6 10 8]. : μάχοιτο Ρ]ετγίαιΕ 408 τί εἰ τέ ΑΓ. 
(διχῶς) : τι ςοαά. 



δι ΧΟῸΣ Ἢ 

4 .“ ’ Ἅ 3.., ΟᾺ 3 ,7ὔ ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ, 
΄, , ’ δ 3 “ 

κουρίδιον ποθέουσα πόσιν, τὸν ἄριστον ᾿Αχαιῶν, 
, ᾽ὔ ιφϑίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

9 ς Ν 3 , 3 9, “ Ν 3 ’ Η ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ᾽ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ" 
Ν 7 5) γ Ν ’ ἴα 

ἄλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι. 
3'Ἵ; 3 

αἱ δ᾽ αὖτ᾽ εἰσορόωσαι ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἥρη 
κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιών. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
ἐς “ ’ ϑνν εν ΄, , “ ω » Ζεῦ πάτερ, ἢ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, ὅττί κεν εἴπω; 2 δ) 

“5 ἰξ ͵7ὔ φ: “. “-“ 

ἢ μάλα δή τινα Κύπρις ᾿Αχαιϊάδων ἀνιεῖσα 
τ ᾽ὔ “ Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλα φίλησε, 

΄“- 7 3 “ἢ ϑενα [ϑ τῶν τινα καρρέζουσα ᾿Αχαιϊάδων ἐὐπέπλων 
“- “ιν ’ 

πρὸς χρυσῇ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν.᾽" 
ἃ , ΄σ΄' ΄ο 

Ὡς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 
’ “ 9 καί ῥα καλεσσάμενος προσέφη χρυσῆν ᾿Αφροδίτην" 

{« ", " 2 ’ ,ὔ 7.. ΝΜ οὐ τοι, τέκνον ἐμόν, δέδοται πολεμήϊα ἐργα, 
9. Ἂς ζ 3. ’ , Υ̓͂ Γὲ ἀλλὰ σύ γ᾽ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο, 

“ 3. “. “ δ .9 ἤ , 39 

ταῦτα δ᾽ ᾿Αρηΐ θοῷ καὶ ᾿Αθήνῃ πάντα μελήσει. 
ἃ “ “ Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

5 γ» 3 5 ’ Ν 3 Ν Πῳι 

Αἰνείᾳ δ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 
Ἄ “ ζὀ ΦΊΤΟΝ, ε Ἄ “ ὍΝ 'λλ Ξ γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας ᾿Απόλλων 

“ ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ᾽ αἰεὶ 

Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 

τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων, 

τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ᾿Απόλλων' 
᾿ δ᾿ ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, 

Ὁ 3 ’ 

δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων' 

“φράζεο, Τυδεΐδη, καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν 
3 ᾽ “ “ σ᾽ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον 

Ψ “ 3.9 7ὔ 3 Ἐ9. ’ ᾽" ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων. 
ἃ .«᾿ Ν ͵ Ὡς φάτο, Τυδεΐδης δ᾽ ἀνεχάζεο τυτθὸν ὀπίσσω, 

4τ6 ἰχῶ ὦ 6 6 4ᾳ}0} Β 8]. : ἰχὼρ νυ]ξ. χερσὶν Ζεηῃ. 
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5. ἸΑΤΑΔΟΣ ΚΕ 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος. 
Αἰνείαν δ᾽ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν ᾿Απόλλων 445 

ῇ 3 ε “ “ἢ ε ἴ ’ὔ 

Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηὸς γε τέτυκτο. 
Ν Ν 4 ὡς δὰ 9 7ὔ 

ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ ᾿Αρτεμις ἰοχέαιρα 
» 3 ᾽ »} 4 ’ 7ὔ ’; 

ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντὸ τε κύδαινόν τε" 

αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
αὐτῷ τ᾽ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον, 4509 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι ᾿Αχαιοὶ 
δήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας 
ἊΝ ’, 3 ᾽ὔ 7.. ’ 

ἀσπίδας εὐκύκλους λαισηϊὰ τε πτερόεντα. 

δὴ τότε θοῦρον ΓΑρηα προσηύδα Φοῖβος ᾿Απόλλων" 
“Ἄρες ἼΑρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 455 

3 Ἃ Ν᾿ ’ 3, [ ϑὲ. Τᾳ 
οὐκ ἂν δὴ τόνδ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθών, 

Τυδείδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο; 
΄ Ν “ Ν , ἔοι ΤΥ ΗΝ [4 

Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος. 
ὰ 5ΡΈΤΟΝ, Θ.ΟΝ ἊΝ ΡΣ ΣΤ Μὰ Υ Ὡς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ, 46ο 

Τρφὰς δὲ στίχας οὗλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθών, 

εἰδόμενος ᾿Ακάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν: μένος | Ὁ ὉΠ 1} τ 9. το] 
, 4 

υἱάσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευεν" 
«ς- 5 ὦ υἱεῖς Πριάμοιο, διοτρεφέος βασιλῆος, 

ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν ᾿Αχαιοῖς; 465 
ἢ εἰς ὅ κεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι μάχωνται; ,» ΗΙ πη ΠΧ, ᾿ 

“ Ρ] Ν ἃ “- ΟῚ » “ ’ὕ 

κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν ᾿ Είκτορι δίῳ, 
. ’ «ἈΝ κ 3 ᾽ὔ Αἰνείας, υἱὸς μεγαλήτορος ᾿Αγχίσαο'" 

- 39 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον. 
ἃ 505 ἊΝ » ,) Ν Ν ΕΟ Ρ Ὡς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 470 

3. σ“ ζω ἔνθ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν “Εκτορα δῖον" 

444 ἀλευόμενος Ατ. (ςοά. ΑἰΠοι5) σ᾽ αᾳ αε Τ ΑἹ]. 445 ἀπάνευθεν 
΄ν! 46τ Τρῳφὰς Απέίϊπι. Θ΄ΙπορΡ. ΟΥΡΓ. : Τρῶας ν. 1. απί. (ἢ κοινή 
56 ἢ. ΤῊ) Ρίο]. Αβες., οΜ' Μῦ Οὐ 102: Τρωὰς Σ Ὦ Κὶ π' αὶ 4]. : Τρώων νι!ρ. 

οὖλος ἢλὸς ν. 1. δηΐ. 463 υἱέσι 5 Ἢ 8]. 466 εὖ (εὐπ.) 
ποιητῇσι Ζεη. νι]ρ. : εὖ (εὐπ.) ποιητοῖσι ΑΥ. Ὁ 5’ Ἡ 8]. 46] ὃν ΜΙ 
ΠΌΣΙΣ ἘΠῚ : ὕντι ΘΕῈ, 468 ἃ 

εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ᾽ ᾿Αφροδίτη ἱ (-Ξ-Ε 248) 



δ. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

ἴω ̓  - ,ὔ , » ἃ ἊΝ Υ̓ 
“ἙΈκτορ, πῇ δὴ τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες; 
- “ “- , ΙΑ ΒΊΟΣ, 9 ’ὔ 

φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ᾽ ἐπικούρων 

οἷος, σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι. 
“ “" Ρ» 3.Ὸ 5 ἊΝ 59 7 γ 3 5. Ν “ 

τῶν νῦν οὐ τιν ἐγὼ ἰδέειν δύναμ, οὐδὲ νοῆσαι, 
ΟΣ Ν ,ὔ »" ἃ 3 Ν ,ὔ 
ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὡς ἀμφὶ λέοντα' 
« “-“ Ν , 2 “ , ΘΕ, δ 
ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ᾽, οἵ πέρ τ᾽ ἐπίκουροι ἔνειμεν. 

Ν. ὯΝ 2 Ν. 5 ’ ΘῸΝ Ψ, ἣν . 

καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω" 
“ » 

τηλοῦ γὰρ Λυκίη, Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι, 

ἔνθ᾽ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν, 
δ ’ὔ κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ᾿ ἐπιδευής. 

32 Ν δνς ἈΣ ’ὔ 3 ζ Ν Δ 3 ,ΥΞΟΝ 

ἀλλὰ καὶ ὡς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον᾽ αὑτὸς 
5 δὴ Ἢ 3 ΕχανΝν » ἴ 2 , “ 

ἀνδρὶ μαχήσασθαι: ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον 
Ἰῃ 5 ΥΝ ΄ 3 ἈΝ " 

οἷόν κ᾿ ἣὲ φέροιεν ᾿Αχαιοὶ ἢ κεν ἄγοιεν" 
’, 2} τ 9 ΠΕΘΗΝΣ 5, ὟΝ, 4 

τύνη ὃ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ᾽ ἄλλοισι κελεύεις 
“-“ [4 , 

λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὥρεσσι. 
Ζ ε δ᾽, ἢ Τὸ ,, 53. Ὁ , [ 

μὴ πως, ὡς ἀψῖσι λίνοι ἁλόντε πανάγρου, 
2 4 ε' Ν ὔὕ “ 
ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε" 

ε Ν, ΡΣ ΣῈ] ΄ 3 3. [2 ’ὔ ε ,ὔ οἱ δὲ τάχ᾽ ἐκπέρσουσ᾽ εὖ ναιομένην πόλιν ὑμὴν. 
δ Ν Ν ἣ ὔ 7 Ἀ  9. σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτας τε καὶ ἦμαρ, 

, “ 

ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων 
, ΡῚ , Ν 3.,5..59 ζ 5 Ζ 39) 

νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν ὃ ἀποθέσθαι ἐνιπῆὴν. 
ἃ [ 4 τ “ Ὡς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας “Εἰκτορι μῦθος" 

3. ΦΕΥΡ 3. 1.5 δ. ΕΣ, Ν ΄ 3, - αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ῴχετο πάντ ρ : ὉΧχ 1. 
3 ΄ ΄ Υ Ν ΄ 50 εὴᾶ ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνὴν. 

53 ΄ι 

οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν" 
3 - , 

Αργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν. 
, 3 Ν ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἀλωὰς 

“ ἣν Ἢ 
ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ 

’ὔ 5 7 εν, ΠΝ, ’ Ἀ Ὗ κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπὸν τε καὶ ἄχνας, 
2 , » 5 59 Ν αἱ δ᾽ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί: ὡς τότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
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δ. ΤΔΙΆΑΔΟΣ "αὶ 

τα 7 [2 “ἷἤ ε 3 ἈΠ ΈΟ ΚΝ 

λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι᾿ αὐτῶν 
5 Ν 2 ’ὔ 5 ΄ ΄ “ 

οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων, 
ΝΟ 5 7] ζς ΩΝ 7.57) ε ““ 

ἂψ ἐπιμισγομένων: ὑπὸ δ᾽ ἔστρεφον ἡνιοχῆες. 
{Ξ ἊΝ [ “ 5ΔΧᾺ ,ὔ 3 Ἂς ἿΝ ἋἍ οἱ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον: ἀμφὶ δὲ νύκτα 

“ “ὔ αν σι ἰ ’ 5) 7 
θοῦρος ᾿Αρης ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων, 

ΡῚ “ 3 

πάντοσ᾽ ἐποιχόμενος" τοῦ δ᾽ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει 
“- ,ὔ Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ᾽ ᾿Αθήνην 

[ “ οἰχομένην" ἢ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών. 

αὐτὸς δ᾽ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο 
(Σ Ἄγ ..9 ΄ , ͵ [ “ ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν. 

ἡ Αἰνείας δ᾽ ἑτάροισι μεθίστατο: τοὶ δὲ χάρησαν, 

ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα 
Χ [4 2 Ν » ῇ Ν »» 

καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα" μετἀλλησὰν γε μὲν οὗ τι. 
3 Ν Υ ’, " Δ ΟΣ , Ρ 

οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν 
ες Ν Υ Ὁ. 57, Ἂν 
Αρὴης τε βροτολοιγὸς ἔρις τ΄ ἄμοτον μεμαυῖα. 

᾿ 7Πῷ 

Τοὺς δ᾽ Αἴαντε δύω καὶ ᾿Οδυσσεὺς καὶ Διομήδης 

ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν" οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 

οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκάς, 
3 

ἀλλ᾽ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων 
᾿ » 

νηνεμίης ἔστησεν ἐπ᾽ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν 
5 ψ » 3 “ 7 7 Δ 5, ἀτρέμας, ὄφρ εὕδησι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων 

“- 7 ζαχρειῶν ἀνέμων, οἵ τε νέφεα σκιόεντα 
“ “ -“ ,ὔ 

πνοιῇσιν λιγυρῇσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες" 
ὰ Ἷ “ , ὡς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο. 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ κελεύων" 
“ᾧ φίλοι, ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε, 
»} Ἢ 3 3 “ Ν ἊΣ ς ’ὔ 

ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας" 
5 7 3 “- 7 ’, ΘΝ: Μ, αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται" 

’ὔ 2 ἌΛΟΝ, τἂν , » {4 3 » 23 

φευγόντων ὃ οὔτ᾽ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκῇ. 

Ἦ,, καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα, 

505 

510Ο 

515 

520 

525 

539 

511 ἀρηγός ΟΓ [5 Υ] νι: 520 οἱ δὲ] ἠδὲ » 1.0 ΜΜ"Μ|Τυ" 
δ: 527 οπι. 011 580 Ἰνης 0 " 5231 αἰδομένων δ᾽ νι}]Ρ. : δ᾽ 
ΟΠΊ. ΑτΥ. 11 ΧΙ: γν26; ,,σ᾽ Ἐπί. 



δ. ΥΛΤΆΑΛΟΣ Ἢ 

Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου, Δηϊκόωντα 
Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσι 535 

τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι. 
,ὔ ε Φ 09 ,ὔ ὡς Ι » 2 , 

τὸν βα κατ᾽ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Αγαμέμνων" 
ε 3 2 Υ Υ̓ Ν Ν » Ἢ 

ἢ ὃ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός, 

νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε: βῇ γ ΟΡ Ἴρ 
΄ Ἂς Ἅ »} Ν γᾺ ϑι ΩΣ 3 ΩΝ δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 540 

Ἔ»νθ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους, 

υἷε Διοκλῆος, Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε, 
τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐὐκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ, 
5 Ν ’, ’ 5 ΩΣ 2 ζ ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ᾽ ἣν ἐκ ποταμοῖο 

᾿Αλφειοῦ, ὅς τ᾽ εὐρὺ ῥέει ΠΠυλίων διὰ γαίης, 545 
ἃ “ 3 ( 7, 7 3: Υ̓ 
ὃς τέκετ ()ρτίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα" 

᾿Ορτίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον, 
ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην, 

Κρήθων Ὀρσίλοχός τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 
ἮΝ Ν ἌΣ ἐὰξ, Ἧ ΈΌΟΝ “- 

τὼ μὲν ἂρ ἠηἠβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν 550 

Ἴλιον εἰς εὔπωλον ὅμ᾽ ᾿Αργείοισιν ἑπέσθην, 

τιμὴν ᾿Ατρεΐδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 

ἀρνυμένω: τὼ δ᾽ αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν. 
ω ’ ΄ ὕ, » “ 

οἵω τὠ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν 

ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης" 555 
Ν ἃς Ἄν 3. οἷς: ἥ ’ ΝΨ ΜΝ 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα 
Ν 3 ’ὔ .᾿ Ν Ν ϑ γεν ΟΝ 

σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ 
5 “ 5 ἤ 5 ὦ 2. ΠΩΣ 

ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέϊ χαλκῷ 
’ Ν. ’ὔ ς ) 3 ᾽ὔ , 

τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμέντε 
7 »] 5 ’ ε ΄“» όο 

καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσι. ' 5 

Τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος, 

534. Αἰνείω ἃ ρ᾽ 4]. : Αἰνειέω νι]ρ΄ : Αἰνείαο τα Ν1 16 4]. δΔδημοκόωντα 
οἰ ΚΟ δ]. 538 χαλκός 6 ἢ τὶ Τὶ ἃ]. : καὶ τῆς νι]5. 540 ἤριπε δὲ 
πρηνήε τ 9 Κ5 542 ᾿᾽Ορσίλοχον ςοαά. : Ὀρτίλοχον Ζεπ. ([εϑίε 
3. Ὑ 480) 545 ᾿ἘΦήρῃ ν. 1. ἴῃ Τ 546 ᾽Ορτίλοχον Ζεη. 
ξο Β Μ|ΟΝΈΡΑΙΣΤ Ν1 νβ 547 ᾿Ορτίλοχος ᾿Ι4Επὶ 549 ᾿Ορτί- 
λοχος Νἔ (ὁ πρόγονος διὰ τοῦ τ, ὃ παῖς διὰ τοῦ σ ὃ Εἰ ΕἸοτ. ΚΡ Τὶ : 18 
Λε, Ατιβέορῃ., βεά Ῥδιι5. ἵν. 30. 5 αἰγυπιηιε ᾽Ορτίλοχον νοσδῖ) 
πόο ἐοικότε Ατ. Ὁ 003 561 βοὴν ἀγαθὸς 6 



δι ΆΤΑΔΛΘΣ κὶ 

“Ὁ ἃς Ἂς ;ὔ 7 » “ 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 
᾽ὕ 5 ’ὔ “ 3 Μ“ 7 ΡΝ σείων ἐγχείην: τοῦ δ᾽ ὄτρυνεν μένος [Αρης, 

Σ , σ΄. Ν (ΞΕ ΕΟῚ 2 Ὁ» ΄, 
τὰ φρονέων, ἵνα χερσὶν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμείη. 

, 
τὸν δ᾽ ἴδεν ᾿Αντίλοχος, μεγαθύμου Νέστορος υἱός, 565 

“ ἫΝ Ἂς “4 Ν Ν ’7ὔ͵ 7ὔ “ 

βῆ δὲ διὰ προμάχων" περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν, 
ὔ Ά Ἄ , 32 Ψ ’ 

μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. 
Ν Ν ἊΝ ΚΝ ΤΡ ΔΉ 3 ,ὔ τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 

9 ,ὕ 9 7 11 [7 σι , 
ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι" 

7 “- 

᾿Αντίλοχος δὲ μάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν. 570 
Αἰνείας δ᾽ οὐ μεῖνε, θοός περ ἐὼν πολεμιστής, 

ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε. 
«ε 3...5 Ἂν κᾺ Ν ΚΝ ἊΣ Ν 3 “ 

οἱ δ΄ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν, 
Ν Ν Υ᾿ Ν. 7 3 Ν ε ᾽ὔ 

τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων, 
ὡς Ν 7 Ν ’ 7 

αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην. 575 
͵ “. Ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον "Αρηὶϊ, 

5 Ν ’ ᾽ὔ 3 ἰ 

ἀρχὸν ᾿Ιαφλαγόνων μεγαθύμων ἀσπιστάων. 
« ’ 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ατρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 
ς γι ῦϑιῦ “- ’ὔ Ν 5 ’ 
ἑσταότ᾽ ἔγχεϊ νύξε κατὰ κληῖδα τυχήσας" 

᾿Αντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ᾽, ἡνίοχον θεράποντα, 580 
ἐσθλὸν ᾿Ατυμνιάδην---ὁ δ᾽ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους--- 
χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον" ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 
ἜΚΗΕ, ΚΑΘ Ν ΄ 2 7 ἡνία λεύκ᾽ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην' 
ἌΘΩΝ “ 3.0.5 ,ὔ 3 7 Υ̓ δί 8 

αὐτὰρ ὅ γ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου 505 
7 5. 7 ΦΦΟΟΝ ’ ΔΎ ΎΡ κα 

κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμὸν τε καὶ ὦμους. 

δηθὰ μάλ᾽ ἑστήκει.--- τύχε γάρ ῥ᾽ ἀμάθοιο βαθείη----- 

ὄφρ᾽ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσι" 
τοὺς ἵμασ᾽ ᾿Αντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

Τοὺς δ᾽ “Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

κεκλήγων" ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες 501 
καρτεραί: ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἔΑρης καὶ πότνι᾽ ᾿Βνυώ, 

567 σφεας ἂᾶ 5 ΒΟΌΤ Ἂὶ. 579 παρὰ ΘᾺ ὍΤ 41. 583 πέσεν 
ΠΥ χγ10 587 ῥ᾽ ἀμάθοιο] ῥ᾽ οπι. 1 τα 4]. : ψαμάθοιο ὁ Ἢ 1 4]. 
588 πεσον 9): 591 κεκληγώς ςο44., οἴ. Π 430 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΕ 

ε Ν 5. Ν 3 { “. “-“ 
ἢ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος, 
δ δ δλ9 , ἊἪ Υ 5) ’ Αρης δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα, 

φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρόσθ᾽ “Ἕκτορος, ἄλλοτ᾽ ὄπισθε. 
Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

[ς ἈΝ ΠΥ, ΣΟ Ν. 5) μ .Ν 4 Ψ 
ὡς δ᾽ ὁτ᾽ ἀνὴρ ἀπάλαμνος, ἰὼν πολέος πεδίοιο, 

“- “ 

στήη ἐπ᾽ ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλαδε προρέοντι, 
5 “- Ἅ 3 , 3 [ 2. ΟὟ, ϑοϑ θη, 
ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνὰ τ΄ ἔδραμ᾽ ὀπίσσω, 
ΩΥ ΜΝ Ὕ . 3 [ ων Ἅ “-“ 

ὡς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπε τε λαῷ" 
“3 ΓᾺ ἢ “ 

“ὦ φίλοι, οἷον δὴ θαυμάζομεν “Ἕκτορα δῖον 
3 , 3 ν ΝΑ , αἰχμητὴν τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστὴν" 
“ δ᾽ 5 Ν [ Ὁ θ0 “ δ λ Ν 3 2 ᾿ τῷ ὃ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει 

Ν “ ε ΄ “ “ἤ ΠΑΝ Ν Ὁ) ’ καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος ᾿Αρης, βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικῶς. 
9. Ν Ν “ ᾽ ΑΥος ο) {' ἀλλὰ πρὸς Ἴρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω 
δ ἊΣ “ ἣ “ , 39 

εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι. 
ἃ - - 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν. 
93 3. 10 ,ὔ “ , 5) { μ 

ἐνθ᾽ “Εκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης, 

εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην ᾿Αγχίαλόν τε. 
τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 

“ ἊΝ ΚΣ ἊΝ 5. Ἢ ΝΟ} ’ ἊΝ “ στῆ δὲ μαλ᾽ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 
7 “- 

καὶ βάλεν ΓΑμφιον, Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ Παισῷ 
- 2 7... 2 »7ε “- 

ναῖε πολυκτήμων πολυληΐος" ἀλλὰ ἑ μοῖρα 

ἦγ᾽ ἐπικουρήσοντα μετὰ ΤΙρίαμόν τε καὶ υἷας. 

τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας, 

νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχο ΡΊ) χορ. ΠΟ ἢ Χ γχος, 
δούπησεν δὲ πεσών" ὁ δ᾽ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας 

’’ ’, ΄- ΞΈΘΞΕΞΟΩΝ Ἅ ρ)". Ὡ 
τεύχεα συλήσων" Τρῶες ὃ ἐπὶ δούρατ ἔχευαν 

ὀξέα παμφανόωντα' σάκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. 
ΣΣ ΕΟ Ός ε Ἂς Ν, Ω) “ Υ 

αὐτὰρ ὁ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος 
ἊΣ 2 δε ΛΚ ΡΞ. 5 ἢ χά ’ὔ ἊΝ 

ἐσπάσατ᾽" οὐδ᾽ ἀρ ἐτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 

ὦμοιιν ἀφελέσθαι: ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι. 
- Ἅ δεῖσε δ᾽ ὅ γ᾽ ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων, 

οἱ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε᾽ ἔχοντες, 

ὅοο Μενεσθῆν Δτ. : Μενέστην ν. 1. ἀηΐ. 
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όοο 

όο5 
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62ο 



- ΠΠΑΙΓΑΑΘΣ. Ἢ 

οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν 625 
5: ΘΈΣΣΤΟΝ ,ὔ ε ἊΣ Ι, ΄, 
ὥὦσαν ἀπὸ σφείων: ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 

ἃ Ὡς οἱ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην" 
Τληπόλεμον δ᾽ ἩἫἩρακλεΐδην, ἠΐν τε μέγαν τε, 
δ“ - 4 

ὦρσεν ἐπ᾽ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 63ο 
“ υἱός θ᾽ υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο, 

δ Ν ’ὔ ’ Χ “ Υ̓ τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε" 
“ Σαρπῆδον, Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη 

7 2 ΠΟ 9. Ι 5 7 ᾽ὔ πτώσσειν ἐνθάδ᾽ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί; 
ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο 635 

γὴν δ) Ν Ν ’ 5) , 3 “ 

εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν 
ἃ Ν 3 4 ΡΞ Μὰ 7 2 ’ὔ οἱ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων" 
ἀλλ᾽ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 
᾿ ἢ 

εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα" 
δ κ “4 ὅς ποτε δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἕνεχ᾽ ἵππων Λαομέδοντος 640 
ὰ » Ἃς Ν Ν 5 Ι ΄ ἐξ οἴης σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν 
2 7] 3 Ιλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς" 
σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί. 

ϑῆςς Ἢ ,ὔ , 51} " Υ οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι 

ἐλθόντ᾽ ἐκ Λυκίης, οὐδ᾽ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, 645 
5 εἷρ 4 ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐμοὶ ὃμηθέντα πύλας ᾿Αἴΐδαο περήσειν." 

Τὸν δ᾽ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 
““Γληπόλεμ᾽, ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴϊλιον ἱρὴν 
5 7 5 ’ ϑὲ “ [4 

ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος, 
"“ “3. ν ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ, ό5ο 

5.2 δν “- 3 

οὐδ᾽ ἀπέδωχ᾽ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε. 
3 “- 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν 
, “ 

ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 

εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ "Αἴδι κλυτοπώλῳ.᾽ἢ 
ἂν 
“Ὡς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ᾽ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος 655 

630 ἰόντε ΑΓ. εα. «αἰΐεγα 638 ἀλλ᾽ οἷον Ατὶδίορῃ. Ατ. Ηεγδοῖθο : 
ἀλλοῖον ΤΥταπηΐο, ΡΙ5 : ἀλλ᾽ οἷόν Ῥαγπιεη., ΝΙΟΙα5 Ἡρακλεΐην 
Ζεη. (ἀμέτρως), Μῦ Μ5 ΜΜμΟοθυυθῦυ" 646 ἐμοῦ θοϑστα Ν! 
1’ 84]. ὅξο ῥέξαντα Ὁ1." 5 Μ|Ὸν5 ὅξΞι ὧν) τῶν ΚΑ εἰ. 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

Τληπόλεμος" καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ 
[ 

. “ 5).». ε Ν 2 , ΄ 
ἐκ χειρῶν ἤϊξαν' ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον 

Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή" 

τὸν δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε. 
, ϑλιν 97 Ν »; Ν 4 “. “ 

Ἱληπόλεμος δ᾽ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἐγχεὶ μακρῷ 
’ὔ 3 Ν Ν ( κ 

βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα, 

ὀστέῳ ἐ θεῖ τὴρ δ᾽ ἔτι λοιγὸν ἄ υ ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ᾽ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν. 
ε Ν ἌΡ ῊΣ ’ ; “ ες “ 

Οἱ μὲν ἀρ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 
, ἐξέφερον πολέμοιο" βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν 

ε ’ ἊΝ ἊΝ Μ᾿ »] ’ 2 δλζ ον ΟΣ Δ 7 
ἑλκόμενον" τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἐνόησε, 

Ὁ) ᾽ ’ ’ » 3. 09 ’ὔ 

μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη, 

σπευδόντων: τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες. 

Τληπόλεμον δ᾽ ἑτέρωθεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

ἐξέφερον πολέμοιο' νόησε δὲ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 
΄, Ν " ,ὔ ΠΩ , '5) 

τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δὲ οἱ φίλον ἡτορ" 
κ 393. Κ Ν Ἂ Ν Ν Ν 

μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν 
δ , Ν εν 9 ’, Ἅ ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι, 

ἢ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
ΘΙ δ υ 3..5 πιο. Ἁ Ἷ 3 

οὐδ ἀρ ᾿Οδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἠεν 
» Ν ῸΝ »} 5 7. σ΄. 

ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ 

τῷ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν ᾿Αθήνη. 

ἔνθ᾽ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν ᾿Αλάστορά τε Χρομίον τε 
"Αλκανδρόν θ᾽ “Αλιόν τε Νοήμονά τε ΤΠΙρύτανίν τε. 

καί νύ κ᾽ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
5 ΝΕ ππλΉσΣ, 3 ΤΩΝ , ,ὕ ΄, σ᾽: εἰ μὴ ἂρ Ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος ᾿ Εἰκτωρ' 
ἴφ. ἊΣ ἊΣ “ ἰ » “ 

βὴ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 

δεῖμα φέρων Δαναοῖσι" χάρη δ᾽ ἄρα οἱ προσιόντι 

Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπε" 
“Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς 

κεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐπάμυνον' ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν 
3 ’ ζὸ Ἅ 53] Ν 3 ΡΟ. ἢ, 5) 

ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἂρ ἔμελλον ἔγωγε 
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δ. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

» τ ᾽ὔ Ἀ) ᾽7ὔ “ 

νοστήσας οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
5 , ΝΥ ’, ,ὔ Ν 7 ΘΕ 5.53 

εὐφρανέειν ἀλοχὸν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 
ὰ 7 Ὡς φάτο, τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος “Ἕκτωρ, 

7.» 
ἀλλὰ παρήϊξεν, λελιημένος ὄφρα τάχιστα 6ρο 
ν 3) 5 ᾽ὔ 7 .}..9 »Ὶ Ν [ω ὥσαιτ᾽ ᾿Αργείους, πολέων ὃ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
ε Ν ἌΡ» 15) Ὁ ’, ’ “ ε ““ 

οἵ μὲν ἂρ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 
“ ς 3 3 ’ Ν 7.. “ 

εἷσαν ὑπ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ" 
2 ΞΕ ΣᾺ « “ ’ ᾽ὔ 3. ’ὔ 

ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε 

ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος. 695 

τὸν δὲ λίπε ψυχή, κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς" 
ἣν 5 ἐν Δ ΠΟῚ ΄ ΝΝ ἊΝ Ἂς , αὖτις ὃ ἐμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο 

ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυμόν. 
3 “ ν ΣΌΝ Τα Ψ δ ὩΣ Α “. δ τ᾿ “. 

Ἀργεῖοι δ᾽ ὑπ᾿ ᾿Αρηὶϊ καὶ “Εἰκτορι χαλκοκορυστῇ 
ταῦ Ὁ , ἵ 5: ΩΝ - οὔτέ ποτε προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν 7οο 
Ψ’ 9.1.5 , 3; 3 ΣἊΝ 3. ΞΕ οὔτε ποτ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ᾽ αἰὲν ὀπίσσω 

“4 

χάζονθ᾽, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν ἴΑρηα. 

Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν 

Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Αρης; 
ἀντίθεον Τεύθραντ᾽, ἐπὶ δὲ πλήξιππον ᾿Ορέστην, 705 
Τρῆχόν τ᾽ αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε, 

Οἰνοπίδην θ᾽ “ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην, 
“ 15. 5 - ᾽’ὔ 4 Ψ 4 

ὅς ῥ' ἐν Ὕλῃ ναΐίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς, 
,ὔ , δ Ν ἵ -ν 

λίμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι: πὰρ δέ οἱ ἄλλοι 
“-“ ᾿ “ Ε 

ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες. 710 
ΓῚ ͵ 

Τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος “Ηρ 

᾿Αργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίν βγεϊους ραπερί υσ μιῇ» 
ΞΡ 5 ᾽ὔ ΝΜ ’ ᾽ὔὕ αὐτίκ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ς«ς Ἃ ’ 3 Ν 7] 3 7 

ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ατρυτώνη, 
Ὅς ΤΕ 

ἢ ῥ᾽ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ, 715 

695 Σελάγων τἴο]. ΡιΙπά, 697 ἐμπνύνθη ΔΤ. τὰν. (εἶ, Χ 475): 
ἀμπνύνθη σοαά. Ἴ0Ο προτράποντο ν. Ϊ. τηΐ. ἐπὶ] ἀπὸ ν. 1. απί. 

Ἴο1 μάχην ἢ {Π15 1 γἘ1: -ηςο 7083 ἐξενάριξαν ΔΓ. 61 Α Β ( 4].: 
ἐξενάριξεν ςεΐ. 707 ᾿Ορέσβιον] ὑπέρβιον Ἐ τὰ ες 55. Ὁ Κη 
108 “γδῃ Ζεη., ν. 1. 4Ρ. ϑέγα, 407 



5. ΤΑ ΘΣ Ἢ 

Ψ, 9 ’ὔ 3 3 » 5 2 

Ιλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 

εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὗλον ἴΑρηα. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς." 

Ἃςς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους 

Ἥρη, πρέσβα θεά, θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο" 

Ἥβη δ᾽ ἀμφ᾽ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα, 

χάλκεα ὀκτάκνημα, σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς. 
΄' ΒΡ ,ὔ ») 9} 3 Ν Ὡ 

τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε 

χάλκε᾽ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι" 
λῆ ὃ᾽ 93 7 9; Ν [ὃ »} 7 θ Ἄ 

πλῆμναι δ᾽ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν 

δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν 

ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι. 
τοῦ δ᾽ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν" αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄκρῳ 
δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα 
κάλ᾽ ἔβαλε χρύσει᾽- ὑπὸ δὲ ζγὸν ἤγαγεν “Ἥρη 

ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖϊ᾽ ἔριδος καὶ ἀυτῆς. 

Αὐτὰρ ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, {) 
’ ὃ 3 

πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, 

ποικίλον, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν" 
ἡ δὲ χιτῶν᾽ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν 
7 ἃ 

δεινήν, ἣν περὶ μὲν πάντῃ Φόβος ἐστεφάνωται, 

ἐν δ᾽ Ἔρις, ἐν δ᾽ ᾿Αλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα ᾿Ιωκή, 
7] “- 

ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου, 

δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

κρατὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον 

χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν" 
ΡῚ 3. 2 ’ὕ Ν 7 , 2 ΩΝ 

ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ᾽ ἐγνος 
» ΄΄ι' ΄π 

βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 

125 ὀπίσσωτρα ἔν τισι Δ Β΄, ΡῚ: γρ. Βιη8, ΕΓ 55. 
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θ:- ἸΛΤΑΆΧΘΣ 

ε ᾽ ΟΣ ᾽ 5 ’ 
ηρώων, οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 
ἰ Ν ΙΑ “ Ρ] ἌἜΕΣ ΒΡ ΟΥ̓ Ο 
Ἦρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἀρ᾽ ἵππους" 

αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὥραι, 
“- 7 7 τῆς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 

5 Ν »} “ Ν Ἧ θ᾽). 8} ὁ Ὁ) “ 

ἡμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠὸ ἐπιθεῖναι. 

τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους" 
εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων 
5 Ι “ Ι 2 » 

ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 
" 3 ἽΝ 7 ἔνθ᾽ ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος “Ἥρη 

“- κ 

Ζῆν᾽ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπε" 
ἐς “᾿ Ι 3 ’, Υ [4 ΝΥ ον Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ΓἌρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα, 
ς ’, Ν Ὁ 3 Ἅ δ 3 “- ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν ᾿Αχαιῶν 

’ ΟΕ ΝΙΝ 3 Ν ’ 2 Ν δ νν ε ΝΟ Ι(ἢ μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐμοὶ δ᾽ ἄχος, οἱ δὲ ἕκηλοι 
[4 ΄᾿ 

τέρπονται Κύπρις τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 
“ ὔ ον 7 

ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἷδε θέμιστα; 
“ 53 7 Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν ΓΑρηα 

λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξ ἀποδίωμαι; " 
,ὔ ᾽ὔ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
..« [2 Ὁ, 3 7, 3 Ψ ἄγρει μάν οἵ ἔπορσον ᾿Αθηναίην ἀγελείην, 
μ “ ἤ ἥ ἑ μάλιστ᾽ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν." 

ὰ Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 
, 5. ὦ ἈΝ 9 9 “7 7 

μάστιξεν δ᾽ ἵππους" τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 

μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

ὅσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 

ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
5 ,ὔ “- ε 7 Ψ τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Τροίην ἵξον ποταμώ τε ῥέοντε, 
χ , 

ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκαμανδρος, 
Ἵ ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος “Πρη 
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5. ὙΔΙΑΘΣ ἢ 

Ψ 0, 58 5. , ν δι 0 Ἂς Υ λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευε" 
“ ἌΡ ’ὔ ’ 3 4 4 

τοῖσιν δ᾽ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι. 
’ὔ 4 , 755 

Αἱ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι, 
Ψ , 9 , »} 4 “-“ 

ἀνδράσιν ᾿Αργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι" 
» 3. τ ὦ “ “ ἈῚ 57 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ΄ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 
᾿ , 
ἕστασαν, ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο 

ΟἾΥ μγς ,ὔ ΡῚ , Ν “ 
εἰλόμενοι, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφαγοισιν 
“Ν. { “᾿ , 

ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν, 

ἔνθα στᾶσ᾽ ἤυσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 
τ 4 3 “ ( Ἢ 
Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ, 
Δ ,ὔ ὃς. 7 3), (ἢ " , ὃς τόσον αὐδήσασχ ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα" 

΄ς , ,ὔ “" “ αἰδώς, ᾿Αργεῖοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί: 
3 7 ΄σ 7 

ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
, “- , , 

οὐδέ ποτε Τρῶες πρὸ πυλάων Δαρδανιάων 
", Ὺ, Ἂς 2 ἠ ᾿ 5 

οἴχνεσκον" κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος" 
“ ὈΚΕΎ ΨΚ Δ ἘΥΤΩΝ ’ κ ΦΈΞΗΝ Ἃ , 39 

νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται. 
ὰ 9 ΣΕ ἣν 7, Ν Ν ΟΠ 
ὡςς εἰποῦσ᾽ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

ὁ Ὁ ΩΝ 7 Τυδεΐδῃ δ᾽ ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη: 

εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ᾽ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 

ἕλκος ἀναψύχοντα, τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. 
ε Ν ΒΜ ΕΥΚΤΝ , “ 

ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος 
᾿» ὔ 3 4 “ Ἷ Ι ἊΝ Ὁ ἀσπίδος εὐκύκλου" τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χείρα, 
“ὯΝ ΄σ' “Ὁ ἂν δ᾽ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ᾽ ἀπομόργνυ. 

ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε' 
(Ο 5. Θὲ - - 32 ’, , ζ ἡ ὀλίγον οἵ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. 

Ν ,, 

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητὴς" 
χα τ κοῦ δα , ΦΈΣΤΉΑΝ, ΄ 3 » καί ῥ᾽ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον 

5) “᾿ οὐδ᾽ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ᾽ ἤλυθε νόσφιν ᾿Αχαιῶν 
Ἃ Ν 

ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας" 

778 αἱ] τὼ ν. 1. τι 1,16 η85 εἰδομένη 11,13 1 1112 ν52 
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δι ΔΙΌΣ Κἱ 

δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον'" 
αὐτὰρ ὁ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερόν, ὡς τὸ πάρος περ, 

γῇ , κούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα 
55 5) ε Θ᾿ 

ῥηϊδίως" τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάρροθος ἦα. 
ἊΝ ΘΛ ΈΝ Ν 3 Ν. ,ὔ 3 τον 5. Ν ; σοὶ δ᾽ τοι μὲν ἐγὼ παρὰ θ᾽ ἵσταμαι ἡδὲ φυλάσσω, 
» ᾿ , ἰώ 7 

καί σε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι: 
δ. ες: - 

ἀλλά σεὺυ ἢ κάματος πολυάϊξ γυῖα δέδυκεν, 
5, ᾽ὔ [ ’ Ψ 3 , 2 »Ἅ 3. αν ἢ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον" οὐ σύ γ᾽ ἔπειτα 

Τυδέος ἔκγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνεΐδαο.᾽ 
Ἂ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
«ς 4 Ϊὰ 4 δΝ 9 [έ γιγνώσκω σε, θεὰ, θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο" 

“ ’ 1 Ν ϑς. 3).9 ἿΆ τῶ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 

οὔτε τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτε τις ὄκνος, 
σι 5.0» , , ᾽ ὧν ἈΝ σμν, 
ἀλλ΄ ἐτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων, ἃς ἐπέτειλας" 

:, 9 2, “ 

οὔ μ᾽ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι 

τοῖς ἄλλοις" ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 
ἔλθ 5. 15 ἴλε Ἅ 5. ΠῚ. 5. Ὁ )ξέϊ ᾿ ἈΝ “- 
ἔλθῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τήν γ᾽ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ. 

δ΄ “ 3 ’ὔ 55 ,ὔ δῶν ΔΉ Ν τοὔνεκα νῦν αὐτός τ᾽ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους 

᾿Αργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας" 
γιγνώσκω γὰρ ΓΑρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.᾽ 

- 7 Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
“Τυδεΐδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ, 

μήτε σύ γ᾽ ΓΑρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν᾽ ἄλλον 

ἀθανάτων" τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάρροθός εἰμι: 
3 ΟΡ 3 ΓΆΡ ΣΆ, ἊΨ “- ΄ 2 Υ, Ψ 
ἀλλ᾽ ἂγ ἐπ ᾿Αρηΐ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους, 

τ - ΄- “ 

τύψον δὲ σχεδίην μηδ᾽ ἅζεο θοῦρον ἴΑρηα, 
“ ’, Ἃ ’ Ὁ ’ 

τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακὸν, ἀλλοπροσαλλον, 
Δ ΄ Ν 3 ,ὔ Ἄν] ΚΑ. ΟῚ ,ὔ ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ “Ἥρῃ στεῦτ᾽ ἀγορεύων 

7 Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ ᾿Αργείοισιν ἀρήξειν, 
“ Ν “ “ ἢ» 

νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται!ι. 
ΟΣ Ξ" - ὡς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 

8ο5 

810 

820 

825 

830 

835 

ΒΌΒ τ; ἈΡΝῚ ν 8ὲτ λέλυκεν ἃ Οἵ 814 τὴν δ᾽ αὖτε 
προσέειπε ν.]. αηΐ. (ἔνιοι 1)14.} 818 σέων ΑΥ. τὰ Β : σῶν εσεοαά. 
827 τό γε] τὸν Ο1 

ΘῈ 



δι. ἸΛΙΆΔΟΣ ἢ 

ὯΝ }ὔ 2 γι 3 ε 3. ΨΚ ’ - ; 

χειρὶ πάλιν ἐρύσασ᾽, ὁ δ᾽ ἂρ ἐμμαπέως ἀπορούυσεν" 

ἡ δ᾽ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον 
ΡῚ “ , ω 2.»ϑ.κγ Ἢ , ἐμμεμαυῖα θεά: μέγα δ᾽ ἔβραχε φήγινος ἄξων 

γὼ Ν Ν 5 ἊΝ ΕᾺ 2. ἡ 
βριθοσύνῃ" δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρα τ᾽ ἄριστον. 

λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς ᾿Αθήνη:" 840 
ϑ. ΣΉ 9 ΔΙ ΚΤ. [Ὰν “. ’ Υ ’ “ 

αὐτίκ ἐπ᾿ ᾿Αρηΐ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους. 

ἤτοι ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν, 

Αἰτωλῶν ὄχ᾽ ἄριστον, ᾿Οχησίου ἀγλαὸν υἱόν" 
ἊΝ Ν ν» 2 [, ’ ἌτΆχοΝΝς 3 [, 

τὸν μὲν ΓΑρης ἐνάριζε μιαιφόνος" αὐτὰρ ᾿Αθήνη 

δῦν "Αἴδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος ἴΑρης. 845 
Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς ΓΑρης Διομήδεα δῖον, 

“ ς Ν γ Ἢ 3 ΖΔ Υἵ ἤτοι ὃ μὲν ἱ]ερίφαντα πελώριον αὐτόθ ἔασε 
ΩΝ “ “ Ψ, 5) , ’ 

κεῖσθαι, ὅθι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο θυμόν, 
5... Ὡς ς Ὁ 53 Τ52Ν “Ζ ε , 

αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ' ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 850 

πρόσθεν ΓΑρης ὠρέξαθ᾽ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ᾽ ἵππων 
" “- ᾿ Ν ϑΌΕΑδΟΝ, δ εχ ἡ 
ἐγχεὶ χαλκείῳ, μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι" 

καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 
οὶ (ἀῶ " 5) 7 9... ΄- 

ὠσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι. 

δεύτερος αὖθ᾽ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 855 

ἔγχεϊ χαλκείῳ: ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη 
ἐξ 2 “- Φ ’, ζ νείατον ἐς κενεῶνα, ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ 

δ τ ὃν Ἅ ἊΣ: Ν ’ Ν 5 
τῇ ῥὰ μιν οὗτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἐδαψεν, 

ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις" ὁ δ᾽ ἔβραχε χάλκεος "Αρῆς, 

ὅσσον τ᾽ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 8όο 
ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Αρηος. 

τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόμος εἷλεν ᾿Αχαιούς τε Τρῷάς τε 
ΩΝ Ψ “, ὁ), ὦ ὩΣ " 
δείσαντας" τόσον ἔβραχ ᾿Αρης ἅτος πολέμοιο. 

Οἵη δ᾽ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ 

858-899 αἰῇ. Αυ. 8538 φήγινος] πήδινος ν.]. ἀρ. Ηεογςῇ. 4]. 
839 τ᾽] δ᾽ Ατ. ΝΞ 842 ἐξενάριζεν Ατ. Α ἴπ τα5. Β 1,19 Μ10 ; ἐξενά- 
ριξεν ν. 1. δηΐ., σαί. 848 κεῖσθ᾽ ὅθι πρ. μιν αὶ 55 1 852 ἑλέσθαι 
Ῥ᾽ 5.Α ν! 8]. : ὀλέσσαι ναυ]ξ. 854 ὑπὲρ ΑΝ! 857 ζωννύσκετο) 
στελλέσκετο ν. 1. ἀπέ. (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων) μίτρῃ Δτ. Μῦ ΜΙ 
Οὔ: μίτρην Ἡ ἀπ. νυ]ρ. 8όο ὅσσον δ᾽ ΑτΙδίορῃ. Τ 863 ἄατος ε 

ΒΥ δουνεῖνε.. ν..... ......... 



δ. ΕΛῚ ΑΆΙΘΣ Σ 

Ἂ ΩΝ ») Υ ᾽ὔ 3 [ὰ καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο, 
΄- .} 7 .“. 7 Μἶἷ 

τοῖος Τυδειδῃ Διομήδεϊ χάλκεος ᾿Αρης 
᾽’ὔ “Με “ ῇ, ΩΝ 3 2 ἊΝ 2 ’ὕ 

φαίνεθ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν. 

καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε θεῶν ἕδος, αἰπὺν "Ὄλυμπον, 
πὰρ δὲ Διὲ Κρονίωνι καθέζετο θυμὸν ἀχεύων, 

δεῖξεν δ᾽ ἄμβροτον αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς, 
ἌΣ ΟΣ 3 ’ὔ 5 7 γι 

καί ρ΄ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ςς “ μ 3 γέ ΟΝ ,ὔ ΦΣ ὁ Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα; 
ΞΕ .,͵ Ἂν ’ ΦΈΡΟΝ αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν 

ἀλλήλων ἰότητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες. 
ῇ σοὶ πάντες μαχόμεσθα' σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην, 

ὖλο [έ ἴν 3 οΧΝ 3. ἢ Ν ΜΝ 7 λ 

οὐλομένην, ἣ τ᾽ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν. 
Ν ἊΝ Ν , “ χ  ὐν Ὁ 3 ᾽ὔ 

ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ, 
7 95 ,ὔ Ν Ἷ ε 

σοί τ᾽ ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος" 

ταύτην δ᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτε τι ἔργῳ γῷ; 
»} ΟΡ; -“ »] Ἂ ΞΈΤΝ 3 ᾽7ὔ ον), ΡῈ 

ἀλλ᾽ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὑτὸς ἐγείναο παῖδ ἀϊδηλον" 

ἣ νῦν Τυδέος υἱόν, ὑπερφίαλον Διομήδεα, 
΄ - 

μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ᾽ ἀθανάτοισ, θεοῖσι. 
΄ὔ Ν ΄“ ᾿Ν ΒΩ ΑΜ. 53. τ Σν “ 

Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ ἐπὶ καρπῷ, 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος" 
5 ἤ ,. Ἐς 7 Ἢ ͵Φ- ὋΣ 7 Ν 
ἀλλὰ μ᾽ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες: ἡ τέ κε δηρὸν 

» “ Ὁ ἣ 

αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῆσιν νεκάδεσσιν, 
,, Νὄ ᾿ Χ δ - ὩΣ 23 ἢ κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσι. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
“ μή τί μοι, ἀλλοπρόσαλλε, παρεζόμενος μινύριζε. 

ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν" 
5.Ν Σ᾽ γ , 7 , 

αἰεὶ γὰρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 

μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, 
“ ὯΝ Ν 5 Ν ““ 7 3.9.9, 7 

Ηρης" τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ ἐπέεσσι" 

τῶ σ᾽ ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν. 
ἀλλ᾽ οὐ μάν σ᾽ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε᾽ ἔχοντα" 

870 

875 

880 

890 

895 

872 ἔργ᾽ ἀΐδηλα 5; Ὁ (ςῇ, 757) 874 χάριν ΟΘ 5' 1ΈΡ Τ : χάριν δ᾽ 
π᾿ εἰ: 88ο ἀνιεῖς Ὁ Ἡ, -εἰς -ἡς (εΐ. 881 ὑπερφίαλον ΔΤ. 
ΡΙΣΨΝΗ ; ὑπέρθυμον ν. 1. απΐ. (αἱ δημώδεις [)14.}, να!]Ρ΄. 



δι ἸΛΙΆΔΟΣ. Ἢ 

5 Ν 3 “ 7 3 ,’ὔ 3, Ἂ , ,ὔ 2 ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ" 
, “- Ὁ 5 εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ᾽ ἀΐδηλος, 

καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων." 
ἃ ()ς φάτο, καὶ Παιήον᾽ ἀνώγειν ἰήσασθαι" 

“ ϑὲνι 9.ὍΟΝ " 3 4 , Ι 

τῷ ὃ ἐπι [Ἰαιηων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 900 
,ἤ Υ ἠκέσατ᾽" οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ᾽ ἐτέτυκτο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν 
ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ᾽ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι, 
ὰ 32) 5. “ “ ὡς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Αρηα. 

τὸν δ᾽ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε" 905 

πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ, γαίων. 

Αἱ δ᾽ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο, 
Ἥρη τ᾽ ᾿Αργείη καὶ ᾿Αλαλκομενηὶς ᾿Αθήνη, 

παύσασαι βροτολοιγὸν ΓΑρη᾽ ἀνδροκτασιάων. 

8ο8 ἦσθα ὈΞΘΈΟΡΑ εν νῦν νιν ἐνέρτατος Ζεῃ. 
899 ἀνώγειν Κὰ Βαςε ΝΕ νΈνιν:; ἄνωγεν ο Ῥ, ν. 1. 4ρ. Επϑι. : 
ἀνώγει ναϊ]δ. θΘοο πάσσεν Α΄. ΘΚ οΟΔΒΟΤ 1. ΘΟΙ ΟΠΊ. ΑΓ. 
(τν.} 6 ἃ ΒΟ Ὁ Τὶ. κατὰ θνητοὺς Ρεῦϑδ Ὁ ἐπειγόμενον 
Ὅ6Ὦ Ὁ Μοεϑδι. 903 περιτρέφεται. Ηαη. Ν1ὸ͵, ῬΞ 55, ; περιστρέφεται 
ναΐρ. “996 δἴἢ. ἢϊς Ασ. (Α 495 909 ποθ σπσύ τη Α ΝΈΡΙ" 
5601. Τ λρη (Ἄρηα) 5: Δ 1.9 1 ἐ εγιογο Ὃς ἤφρην ν]ρ. 



ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

9 3 - 

Τρώων δ᾽ οἰώθη καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνή" 

πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ἴθυσε μάχη πεδίοιο 
ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα, 

ὃν νΝ ’ ἰδὲ »“ θ ἢ 

μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων. 

Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν, 5 

Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ᾽ ἑτάροισιν ἔθηκεν, 
" ἊΝ ἃ ᾿ 5 ΕΝ 7 Ὥ 
ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῇκεσσι τέτυκτο, 

ἘᾺΝ 3 56 72 2 , 3 9.1 , 

υἱὸν Εὐσσώρου, ᾿Ακάμαντ ἡἠῦν τε μέγαν τε. 

τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 
5 Ν ΄ὔ “ " ΥΩ. 55 ,ὔ » 
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω Ιο 

5 Ν ἯἝ Ν Ν ᾽ "᾿ 7 

αἰχμὴ χαλκείη: τὸν δὲ σκότος ὄσσε κἀλυψεν. 

Αξυλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 
7 Δ " ΣΟ ,» 2 3 7 

Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐὐκτιμονῃ ἐν Αρίσβῃ 
Ν 7ὔ ϑ 0 Ὁ τ. ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ᾽ ἣν ἀνθρώποισι" 

Ν , ἔς τι ΓΚ ϑΙΞΥ, 7ὔ 
πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων. 15 

ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ᾽ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον 
πρόσθεν ὑπαντιάσας, ἀλλ᾽ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα, 

5) δ Ἂ Ἂ Ὡ“ ὡς »Δ9 Φ 

αὑτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τοθ ἵππων 
ἐς ε , ἊΝ 5}. ΤΩ “-“ Ρ ιν Ἰγεὶ 
ἐσκεν ὑφηνίοχος" τὼ ὃ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην. 

4 ἰἴἰα Αγ. εἄ. αἰΐεγα, σοήά. : ποταμοῖο Σκαμάνδρου καὶ στομαλίμνης ΔΥ. 
εά. ργίογ. (ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἐγέγραπτο  Α Β !,Ρ): ποταμοῖο Σκαμάνδρου 
καὶ Ξιμόεντος ΟΠ ΔΕΤΙ5 (5 Β 10» 1) 6 φάλαγγε δε 18 ῥα τόθ᾽] 
ῥά οἷ νε 



0. ΤΛΙΆΧΘΟΣ Ζ 

Δρῆσον δ᾽ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε" 20 
“ ἊΝ 2 Υ Ν κ “ ΄ 

βῆ δὲ μετ Αἴσηπον καὶ [Τήδασον, οὖς ποτε νύμφη 

νηὶς ᾿Αβαρβαρέη τέκ᾽ ἀμύμονι Βουκολίωνι. 

Βουκολίων δ᾽ ἣν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος 
πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ" 

ποιμαίνων δ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ 25 μ μίγη η ῇ, 
ε 5 4 Ι “ 
ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε. 

Ν Ν ἴω ε [2 [2 Ν “- καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα 
Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ᾿ ὦμων τεύχε᾽ ἐσύλα. 

᾿Αστύαλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης" 

Πιδύτην δ᾽ ᾿Οδυσεὺς ΠΕερκώσιον ἐξενάριξεν 30 

ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ᾽ ᾿Αρετάονα δῖον. 
3 ’ὔ 30 3 4 Ν “ 

Αντίλοχος δ᾽ ᾿Αβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ 

Νεστορίδης, "ἕλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 
“ Ν ’ οὐ Ὁ Ὁ ,, 3.» 

ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐὐρρείταο παρ ὄχθας 

Πήδασον αἴπεινήν. Φύλακον δ᾽ ἕλε Λήϊτος ἥρως 35 

φεύγοντ᾽- Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν. 
Αδρηστον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 

ζωὸν ἕλ᾽- ἵππω γάρ οἱ ἀτυζμένω πεδίοιο, 
ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ, ἀγκύλον ἅρμα 

ἄξαντ᾽ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην 40 ρώτῳ ῥυμᾷ μὲν ἐβήτη 
πρὸς πόλιν, ἣ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φοβέοντο, 
αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη 
πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα: πὰρ δέ οἱ ἔστη 

᾿Ατρεΐδης Μενέλαος, ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος. 

ΓΑδρηστος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων" 45 
“ (ώγρει, ᾿Ατρέος υἱέ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα" 
πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται, 
χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος, 

21 Πήδασον] πήρεχον ΔΙ. (οἱ περὶ ᾿Αρίσταρχον ἰεϑίε 5. Β) 
81 ἄρ᾽ Ἔτάονα 66 ας Ν1Ν1: 12 Κ83 4]., ν. 1. ΑΡ. Ἐπϑί. 84 ναῖε δὲ] 
ὃς νάε (ναῖε σοἄ.) Ζεη. σαφνιόεντος ν. 1. ΑΡ. ϑ:ταὉ. 6οῦ 825 Φύ- 
λακον] σχεδίον Ἠη. π. μον. λέξ. τ8. 6 38 ἵπποι. . . ἀτυζόμενοι 
ΑΡΟΙ͂]. 1Ιεχ. Μ' 55. 1 Κε, ν. 1. 4ρ. Ἐπβε, 45 ἕ ἐλίσσ. 5 55., γρ. Οϑ 

47 κεῖνται ᾳ 



Ὁ. ΠΛΙΛΆΟΣ 

τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 
ΝΜ ΦΌΡΟΝ: Ν, 7 ΡΠ.) Ν ᾿ 2 “ 32) 

εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 50 

Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε" 
καὶ δή μιν τάχ᾽ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 

Ψ Φ ἤ 7 3 3..05 2 
δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν: ἀλλ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
5 ’ὔ 9. [4 Ν᾽ ς 7 “ ΜΨΜ 

ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλῆσας ἔπος ηὔδα" 
«ς 5 , 2. 7ὔ ,ὕ Ν Ν 7ὕ Ψ 

ὦ πέπον, ὦ Μενέλαε, τίη δὲ σὺ κήδεαι οὕτως 53 

ἀνδρῶν; ἢ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον 
Ν ᾽ “- κ ς ᾽ὔὕ ϑ ΟΝ » 

πρὸς Τρώων; τῶν μὴ τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον 
΄γ᾿ 7 

χεῖράς θ᾽ ἡμετέρας, μηδ᾽ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ 
“ 3} 7 γ ἃ 7 2 5. τῳ 

κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ ὃς φύγοι, ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 

Ἰλίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι." όο 
ὰ “ . 

ὡς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως, 
᾿ 4 ζ] 3 Ἁ ΒΩ Ν 

αἴσιμα παρειπών' ὁ δ᾽ ἀπὸ ἕθεν ὥσατο χειρὶ 
“ἤν 5) δ ἐν ἊΝ ᾽ὔ 3 7 
ἥρω ᾿Αδρηστον" τὸν δὲ κρείων ᾿Αγαμέμνων 

Κϑν Ἂς , ς 3.5 [ ΤῸ) .᾿ ἾὭΝἾ 
οὗτα κατὰ λαπάρην' ὁ δ᾽ ἀνετράπετ᾽, ᾿Ατρεΐδης δὲ 

λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος. 65 
ἼΨΖ 3.2 ὕ ΡΟΝ Ν 5.1 

Νέστωρ ὃ ᾿Αργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀῦσας" 

“ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοί, θεράποντες Αρηος, 
, “ 5 ’ 5 ’ “2 

μὴ τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθε 
7 “-“ [4 “- μιμνέτω, ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται, 

ἀλλ᾽ ἄνδρας κτείνωμεν: ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι 70 
Ν “δ »Ἤ 7 “ 3) 

νεκροὺς ἂμ πεδίον συλήσετε τεθνηῶτας. 
ἃ : 5. Σ ΝΣ » “2 Ἂ Ν ΘΈΣΗ ὡς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

ἔνθα κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν 
, Ἰ 

Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰνείᾳ τε καὶ “Ἕκτορε εἶπε παραστὰς 75 

Πριαμίδης “Ἕλενος, οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος" 

“ Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὕμμι μάλιστα 

49 τῶν] τῶ τὰ 51 ἔπειθε] ὄρινε ἃ α Δ 55. ΒΌ ΝΈΤ ν᾽ν}} νι ἃ]. 
54 ἀντίον Ζεη. Ὁ ὁ 8]. 55 αὔτως Θν.]. ΔΡ. Επϑί., 4]. 

56 πεποιέαται Ζεπ. ΑΡ. Ηετγτδο]. ΔρΡ. Εἰ. : -ηνται Τ' 59 φέρει Δ 
ξΞ Ξ ἡ ον 9 61 ἔτρεψεν) παρέπεισεν ἃ τὰ Α Ψ"8 4]. : ὥτρυνεν 
Μῦ 62 ἀπαὶ Ὁ ν. 1. αρ. Επϑί. : ἀπὼ {0:1} 71 Τρώων ἂμ πεδίον 
συλήσομεν ἔντεα νεκρούς Ζεῃ. 16 οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος εἰ μάντις 
τ᾽ οἰωνοπόλος τε ΔΙ. (διχῶΞ) : Ππ4 ςοαά. 



6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλιται, οὕνεκ᾽ ἄριστοι 
ἴοὺ Σ, Σ 5» ῇ ,, Ἢ 

πᾶσαν ἐπ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε, 
(αν δ) 3 “᾿ ἣΝ Ν δὶ Ν Ι 

στῆτ αὑτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων ὃσ 
ἰ Ρ ’ Χ εν ὦ] Ν - 

πάντῃ ἐποιχόμενοι, πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν 
[ ἽἪ ΄ φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσθαι. 

δυο 2 , [ 2 Ψ [4 “ 
αὐτὰρ ἐπεῖ κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 

ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεθ᾽ αὖθι μένοντες, 
Ν ’ ᾽ὔ ν᾿ ’, Ν ᾿ ζ καὶ μάλα τειρόμενοί περ: ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει" 85 

Υ͂ ϑ ἢ ας ὡς Ν “ Ψ ).- ὡς 5 ΥΥ 
Εκτορ, ἀτὰρ σὺ πόλινδε μετέρχεο, εἰπὲ ὃ ἔπειτα 

μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ: ἢ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς 

νηὸν ᾿Αθηναίης γλαυκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ, 

οἴξασα κληΐδι θύρας ἱεροῖο δόμοιο, 
’ “ ε 7 , 5. Ν ζω 

πέπλον, ὃς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 90 

εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ ξ γος Ἷ ἢ» 
θεῖναι ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο, 

» ἜΧΕ: “ , “ 51... “ καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ 
» εν, α ε ͵ » κ᾽ ἐλ [4 
ἦνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ εήσῃ 
ΡᾺ Ν ’ 5 ’, Ν ,7 , 

ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα, 95 

ὥς κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ ᾿Ιλίου ἱρῆ Χη ρΉ5. 
Ε 9 ,Ζ ΝΕ Ψ “ 
ὄγριον αἰχμητήν, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο, 
“ὁ ἊΝ 2 ἊΝ 2 ΄“- ῇ 

ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον Αχαιῶν φημ! γενέσθαι. 

οὐδ᾽ ᾿Αχιλῆά ποθ᾽ ὧδέ γ᾽ ἐδείδιμεν, ὄρχαμον ἀνδρῶν, 

ὅν πέρ φασι θεᾶς ἐξ ἔμμεναι" ἀλλ᾽ ὅδε λίην 1Ιοο 
’ 5) 7 7 ς γᾷ 7 2 4 25 μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν. 
ὰ “ δ). ἰν 2 Ε χ 3 ζ ὡς ἐφαθ', “Εκτωρ δ᾽ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν. 

ον τ ὈΛΎΟΣ 3 ᾽ Ν Αι “3, - 

αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντ ͵ ρ ρ τὴς 7 
ὦ 

ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. ΙΟ5 
« 5.3 7 9 ,ὔ Υ̓ 3 “ οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν" 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο, 
Ν , ΔῊ Ἁ 2 (δ δὲ » 

φὰν δέ τιν᾽ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

86 μετοίχεο Νε ΝἹ γρ. Ε΄ Επ. 87 γεραιρὰς ν. 1. επί. : γεραρὰς 
ἰδῖι 5 96 ὥς κεν Ατ. ΕΒ Ο ΜΊ Μιβ5 Οὐ νι γε νη; αἴ κεν νὰ]δ. 

105 μαχέεσθαι 6 Ἃ εἰ(. Ἐπϑί. : μαχέσεσθαι ἘΞ 1.1 Μῦ ΡθΡῖγνψι 82 



οΤΛΙΔΟΣ 2 

᾽ὔ » Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέμεν, ὡς ἐλέλιχθεν. 

Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας" 110 
““Τρῷες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 

3 7] “- 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ βήω προτὶ "ἵλιον, ἠδὲ γέρουσιν 

εἴπω βουλευτῆσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισι Η; ἡμετέρῃ χοὶ 
’ὔ ἴ - ’ 39 

δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ᾽ ἑκατόμβας. 115 
ὰ Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος “Ἑκτωρ’ 

. ΙΝ ᾿ Ν Ἅ Ν 3 7 7 ᾿ς 
ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινόν, 
5“ ἃ ἤ ,ὔ 3 7, 3 7 
ἄντυξ ἢ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης. 

“ -. 7 ἊΝ 

Γλαῦκος δ᾽ Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς 
- ἣ 2 7 Ἷ -“ ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι. 120 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντε, 
Χ , [2 Ἂς 5 Ν. 7ὔ 

τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

“τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταθνητῶν ἀνθρώπων; 

οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 
Χ 2 ΘΉΡΥΝΝ ἣν “ Ν ) ζς ἰ ΞΞ 

τὸ πρίν: ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβεβηκας ἁπάντων 125 

σῷ θάρσει, ὅ τ᾽ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας" 
7 “- “ 

δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν. 
΄“- Ἢ 

εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ᾽ οὐρανοῦ εἰλήλουθας, 

οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην. 
Ν 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱός. κρατερὸς Λυκόοργος, 130 
3 “΄“- ͵ 

δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν" 
δ, » 

ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας 
΄“- ἔλοῦϑο - 7 τ 7... ε Τῇ ὩΣ σεῦε κατ᾽ ἠγάθεον Νυσήϊον: αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 

᾽ὔὕ 

θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν, ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο Λυκούργου 
“- Ν 

θεινόμεναι βουπλῆγι: Διώνυσος δὲ φοβηθεὶς 135 
ων Ῥ ΄σι 7 ’, 

δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο κόλπῳ 

1ΙοΟ μετελθέμεν {7} {010 Ψ 1τι Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι 
ἀγχιμαχηταί 1 σε Μ' Μ Οὐ 112 ἀνέρες ἔστε θοοὶ καὶ ἀμύνετον 
ἄστεϊ λώβην Ζεηῃ. 113 ὄφρ᾽ ἂν εἰ ὄφρα κ᾽ ΑΥ. (διχῶξ) : ΠΠΠππ4 σοάα. 

119-236 μετατιθέασί τινες ἀλλαχόσε ταύτην τὴν σύστασιν 
Ατιβίοῃ. 120 ἀμφοτέρω ἃ Με νν"1 121 ἰόντε Ζεη. Ατὶβίορῃ. 
Ατ. ({) : ἰόντες σοα6. 128 οὐρανὸν Ατ. ὦ ἃ ᾳ {05 {011 1}12 135 φο- 
βηϑεὶς] χολωθεὶς Ζεῃ. 



οι ΤΑΙΆΘΣ Ζ 

’ Ν Ν Υ̓ ’ » Ν ἰς “ 

δειδιότα' κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ. 
“ ἊΝ Υ̓͂ Ὁ ΝΣ 7 ἈΤΑΞ ΣΤΡ Ἁ 

τῷ μὲν ἔπειτ᾽ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες, 
Ν Σ Π.. 5 Ν 

καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 
Ἂν 2 ἌΥ 9 3 , - - 
ἣν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν" 140 

3.32. «ἃ ΦΟΤΟΝΝ , “-“ 5 4 Υ. 
οὐδ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι. 

2 , , 2 “ ἃ 5 Ἅ Ν ἡ. 
εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἱ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, 
Ἂ᾿ “9 “ “ ον ΄  ρ 22 
ἄσσον ἴθ᾽, ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ᾽ ἵκηαι. 

Τὸν δ᾽ αὖθ᾽ Ἱππολόχοιο προσηύδα φαίδιμος υἱός" 

“Τυδεΐδη μεγάθυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις; 145 
[ ’΄ ω 74 Ν ΔΘ ΄“ 

οἵη περ φύλλων γενεῆ, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. 
, φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ 

’ ’ὔ “5 ο ρα γ᾿ Ὁ 

τηλεθόωσα φύει, ἔαρος ὃ ἐπιγίγνεται ὥρη" 
ἃ 3, ΄- ἊΝ ε Ν ΄ ς τ ΟΣ κ 

ὥς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει ἢ ὃ ἀπολήγει. 

Ρ} τὰ 

ὕλη 

2 3. ἢ Ν “ 7, » 3. Ὁ δΚ δῷ αὶ 
εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὀφρ᾽ ἐὺ εἰδῇς 150 
ς [ Ἧ Ν , -φ » 
ἡμετέρην γενεὴν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἰσασιν" 

ἔστι πόλις ᾿Εφύρη μυχῷ Αργεος ἱπποβότοιο, 
ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν, 

Σίσυφος Αἰολίδης- ὃ δ᾽ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ᾽ υἱόν, 

αὐτὰρ Γλαῦκος τίκτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην" 155 

τῷ δὲ θεοὶ κάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν τ Ὡς ΠΣ ΟΕ ΕἸ ῆ 

ὦπασαν" αὐτάρ οἱ ΤΙροῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ, 
Ω 5 ΄ Υ 2 Ν Ν ΄ ἐδὶ 
ὅς ῥὶ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος εν, 
Ξ 7 Ν ἷ ἘΝ ΧΕΊΘΩΝ ζ δος ἢ 
Ἀργείων: Ζεὺς γὰρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε. 

τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο, δῖ᾽ ἴΑντεια, τόο 
’ὔ ’, » Ὁ -νἈ Νὴ " 

κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι: ἀλλὰ τὸν οὗ τι 
- 7 “Κ πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέοντα, δαΐφρονα Βελλεροφόντην. 

ἢ δὲ ψευσαμένη ἹΠροῖτον βασιλῆα προσηύδα" 
“5 - “Ὁ “τεθναίης, ὦ ἸΠροῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην, 

“ ΣΝ , ἮΝ 2 5) γι 3 6 
ὃς μ᾽ ἐθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ. 165 
ὨᾺ [ ἊΝ ἍἉ “- Υ͂ 

ὡς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε: 

148 τηλεθόωντα Δτιδίορῃ. ὥρῃ Ατἰδίορῃ. 5 })5) αν. Α Β ῬΕΙ͂ γι 
νηνιόγηῦνγε 149 ἠμὲν. .-. ἢδ᾽ ΔΑΙεχίο ΔΑ ΛΎ νῦν νιν 1. δρ. 
Ετι58. 154 τέκεν Μ! ΟὗἉ {Π|Κὲε Αἱ]. 155 τίκτεν Ατ. ὦ αε ΜΊΝΈΕ: 
ἔτικτεν νιν. ἐλλεροφ. Ζεη. (ἰεβίε Επϑ5ι.) 159 οἱ] μιν ἃ Καὶ ῬΑ δὶ. 

16ο διάντεια ἱ Μ9 [09 ν. ]. ἀπέ. 



Ὁ: ΓΥΛΤΆΧΟΣ Ζ 

“ ; ἘΠ Ρ 5 ᾿)» ἰ Ν ’ “. 
κτεῖναι μὲν ῥ᾽ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τὸ γε θυμῷ, 

’ , 7 ’, τ 7 [ἐ πέμπε ὃέ μιν Λυκίηνδε, πόρεν δ᾽ ὅ γε σήματα λυγρά, 

γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά, 

δεῖξαι δ᾽ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ, ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο. 

αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίηνδε θεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ ρ ὁ βῆ Λυκίη μύμ μπῇ. 
3 τὰς Ν Ὁ »-" , ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Λυκίην ἴξε Ξάνθον τε ῥέοντα, 

’ εν μ ὔ 3 ’ὔ προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυκίης εὐρείης" 

ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, 
καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ἤτεε σῆμα ἰδέσθαι, 
“ὕ ε; ε “ Ι ,ὔ 7 ὅττι ρὰ οἱ γαμβροῖο πάρα Ἰ]ροίτοιο φέροιτο. 

ϑΕΥΣΟ ΟΣ 2 Ν Ν “ Ν , “ αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ, 

πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε 
΄ ε ῬΑ 3. ΚΟΥ, “ δον, 9.9 , 

πεφνέμεν" ἢ ὃ ἂρ ἔην θεῖον γένος, οὐδ ἀνθρώπων, 

πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, 
Ν δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο. 

Ν ἴω καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας" 

δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι" 
7, Ν 7 [ 7 ΡΣ “ καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν. 

Ν ᾽ὔὕ 3. 7 3 ᾽ὔ 32 7, τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν ᾿Αμαζόνας ἀντιανείρας. 
“ 7 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε" 
ἧ 2 7ὕ 3 ’ὔ “ 5 ᾽ὔ κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους 

Ὁ 5 “53 7 

εἶσε λόχον" τοὶ δ᾽ οὔ τι πάλιν οἷκόνδε νέοντο" 

πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. 
5 5). τί Ν ᾽ὔὕ “ ’ ΔῈ, 2.5 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠὺν ἐόντα, 

3 “ 7 » 5) ὍΣ Ὁ αὑτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ΄ ὃ γε θυγατέρα ἣν, 
ἿΝ “ οἰὰ δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης" 

καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, 
Χ “ Δ» ᾽ὔ Ψ , καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, οφρα νέμοιτο. 

170 

180 

185 

190 

105 

τόρ τυκτῷ ἃ το ἠνώγειν Αγ. Α (-εἰὐὃὸὺἢ ΒΜΈΜε ὕϑνιονθο; «ει 
ςεἴ. 171 ὑπ᾽] μετ᾽ Ἰ)ειη. [χῖοη 174 ξείνισσε εἴ ζείνιζε Α΄. (διχῶς) : 
11π4 σοἀά. ργβδείεσ σε. 187 ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ ΔΥ. νὰ]ρ΄. : ἄρ᾽ ἐπερχ- ν. 1. 
απί. Ὁ51, ἀπερχ- ΛΥ. 5ες. 5 Τί, 1,320 1,051 55. ἀναερχ- Δ δόλον] λόχον 
οὶ ΝΕἔ 00 4]. 195 ὄφρα νέμοιτο] πυροφόροιο ἃ Ἰξ τὰ Α ΝΈ Ν82 4]. 



θ6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

ἐ 3. Ψ , δ ’, 
ἢ ὃ ἔτεκε τρία τέκνα δαϊφρονι Βελλεροφοντ, 
ν , δε ’ Ν , 

Ισανδρόν τε καὶ ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν. 
, ΄ 

Λαοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς, 
ε δ ΠΟ, 3 5 ’ ϑ ,ὔ 

ἢ ὃ ἔτεκ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν. 
»]} ΣΕ τς Ν. λ “ 9 7 ὯΝ “ 

ἀλλ᾽ ὃτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν, 
", ε ἊΣ ’, ΟΠ. 7... γι 3) -“ 

ἤτοι ὁ κὰπ πεδίον τὸ Αλῆϊον οἷος ἀλᾶτο, 
“ὁ ἊΝ ͵ β πὰ 4 2 ’ὔ 

ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων" 

Ἴσανδρον δέ οἱ υἱὸν ΓΑρης ἅτος πολέμοιο 
[, ,ὔ 7 δ ,ὔ 

μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισι'" 
Ν Ν [, Ἷ Υ “ 

͵ . τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος ᾿Αρτεμις ἐκτα 
ς ’, , ΡΣ ἌΝ “-“ ἐ ἱππόλοχος δέ μ᾽ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημ! γενέσθαι" 

5 , πέμπε δέ μ᾽ ἐς Τροίην, καί μοι μᾶλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν, 
ἊΝ 2 ’ ἈΝ εἴς » Ψ 3) 

αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, 
7 7 7 7 μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἱ μέγ᾽ ἄριστοι 

Σ᾽ 2 ἽΝ ᾽ὔ Ὁὐπο τ ΟΝ Ά { 2 ἤ 
ἔν τ᾽ ᾿Εφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ. 

ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι." 
ἃ , Ὡς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Υ Ν , ΦΡΈΝΑ, Ν 7 
; ͵ ξ ͵ ᾽ ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ 

αὐτὰρ ὁ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν" 
οι, ΠΟ ΄, “  .. 2 2 ΄ 

ἢ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός" 
3 Ν Μ “- 3 7 ’ 

Οἰνεὺς γὰρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην 
,΄ Δ ΚΥΝ ’ 5) χὴ “ ἌΝ Π 5. ξείνισ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ᾽ ἐρύξας' 

οἵ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά" 

Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν, 
γᾷ μ Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον, 

Ἅ ᾿Σ Ν Υ͂ ΤᾺΝ 3 ’’ ΜΕ) “ 

καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ᾽ ἐμοῖσι. 
, 3 3 , 3 γχ 5. 57 ἿΝ 3. 

Τυδέα ὃ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα 
, 3 3 7 “ 

κἀλλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς ᾿Αχαιῶν. 

τῶ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος "Αργεὶ μέσσῳ 
ΡΠ Ν 5}}. ΩΣ ᾽ὕ “ ἴω “ “ 

εἰμί, σὺ δ᾽ ἐν Λυκίῃ, ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι. 
͵ 3 " 
ἔγχεα δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι’ ὁμίλου: 

3. Ἐἢ 

200 

205 

210 

215 

225 

200 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ] αὐτὰρ ἐπεὶ Ατὶδέ. ῬΓΟΒ]. 953 8. 23 203 Πείσ- 
ανδρον ἴτε. 573. 631 225 τῶν) τὸν ΟἹ Ν ν! 4]. 226 ἔγχεα 
Αγ. φῳἄᾶδι ΔΟΤ: ἔγχεσι Ζεη. νιι!]ρ. ἀλλήλους Ζεη. 



6. ἸΛΙΆΔΟΣ Ζ 

“ 3 

πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 
κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω, 

3ι “ 

πολλοὶ δ᾽ αὖ σοὶ ᾿Αχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι. 

τεύχεα δ᾽ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδε 

γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ᾽ εἶναι." 

ξ ἄ ἥσαντε, καθ᾽ ἵππων ἀΐ : Ὡς ἄρα φωνήσαντ θ ν ἀΐξαντε 
χεῖράς τ᾽ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο" 
ν᾿ Ἄν ζ ἔνθ᾽ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς, 
“ὁ ἐ{ἃ 

ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε᾽ ἄμειβε 
᾽ ᾽ὔ ε ’ ϑλν 9.9) ’ὔ 

9 ᾿ "» . χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι ἐννεαβοίων 
ἦ Ἕκτωρ δ᾽ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν, 

ἀμφ᾽ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες 

εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε 
καὶ πόσιας" ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει 

,ὔ ΄'' ΄γ΄' 

πάσας ἑξείης" πολλῇσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπτο. η] Ι ] 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ ΠΙριάμοιο δόμον περικαλλέ ἵκανε, 

ξεστῆς αἰθούσῃσι τετυγμένον----αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 
’ὔ 5 “ 

πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο, 

πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι" ἔνθα δὲ παῖδες 
κοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῇς ἀλόχοισι" 

Ἂ ῇ “ κουράων δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς 

δώδεκ᾽ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο, 
πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι: ἔνθα δὲ γαμβροὶ 

κοιμῶντο ΤΠριάμοιο παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. 

ἔνθα οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ 
’ὔ 2 Υ ΄-“ “" ς Ἅ 

Λαοδίκην ἐσάγουσα, θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην 
ΝΡ 9) ε “ ΝΣ Ἐ3 0, Ὁ ΤΣ »Ὑ ΡΠ ΤΕ Ν ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε' 

,ὔ 
“τέκνον, τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας; 
ἌΠΠ ἢ Ω Ἢ ἡ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες ᾿Αχαιῶν 

[ “ μαρνάμενοι περὶ ἄστυ' σὲ δ᾽ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν 

237 φηγὸν ἀΘἔονρατ 55. ΒΟ Ὁ Τ 8]. : πύργον να]ρ. 

230 

235 

242 

245 

250 

255 

241 πᾶσι 
μάλ᾽ ν. 1. αηί. 244 ἔνεσαν ΑΓ. νυ]. : ἔσαν, ἔσσαν ο ΒΟΤ αἱ 

246 μνηστῇς"] αἰδοίῃς Ὁ 1Τ, ν. 1. ἴπ| 250 αἰδοίῃ5)] μνηστῇς 
ἃ. ν.]. ἴΠᾺ 



ο. ΤΑ ΘΣ Ζ 

ἐλθόντ᾽ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν. 
, 2, “" 

ἀλλὰ μέν᾽, ὄφρα κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω, 

ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι 
“ Υ Ν ΦΌΙΟΝ 5. » ’ὔ 6 πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ κε πίῃσθα. 26ο 

ΘῈ τον ἘΝ Ν “ ᾽ ’ ων ΦΕΥ͂ 

ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει, 
«ες Ψ , » , “Ὁ Υ̓ 39 ὡς τύνη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσι. 

Ν. ϑιδο 2 ,ὔ ο 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος “Ἑκτωρ" 

“μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια μῆτερ, 
,ὔ ΦΉΣ 3, Ἷ 7 3 ἴφ 40 δ ό 

μὴ μ᾽ ἀπογυιώωσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι 205 

χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον 

ἅζομαι: οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι 
Ὁ“ δ , , 3 ἡ 

αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι. 

ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 

ἔρχεο σὺν θυέεσσιν, ἀολλίσσασα γεραιάς" 270 
,, 3 ΩΦ » [ δ. χΝ 7 

πέπλον δ᾽, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 
Μ ΦΟΟΝ Ἢ Ν Ἄ δ το γον 

ἐστιν ενὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὑτῇ, 
Ν Ἂς 3 ζ ΦΡΛΡῸΝ ᾽ Ὁ Ὁ ’ 

τὸν θὲς ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο, 
ψ' ε ς ’ ’ὔ “ Δα ΔΝ ΄“, 

καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ 
. δ) [ ’ »» 3. 0.5 Ζ 
ἧνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ 275 
5 Ν. "2 9 , Ν ΄ , ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα, 

αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ ᾽Ιλίου ἱρῆς, 
Σ ’ὔ , ἄγριον αἰχμητήν, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο. 

ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 
3 3, ,ὔ 
ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, ὄφρα καλέσσω, 280 

Μ )}..0) 7 3 9 ’ 3 , [4 , « 3, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσ᾽ εἰπόντος ἀκουέμεν: ὥς κέ οἱ αὖθι 
“ , 7 [4 3 " Μ “ γαῖα χάνοι" μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα 

,ὕ Ν [β 7 “’, ᾽ὔ Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν. 
“ 2 3 “- 3 εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ᾽ "Αἴδος εἴσω, 

φαίην κε φρέν᾽ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι." 285 

όι μέγα] μάλα " δόξ μένεος ῬΙαῖο ται τὸ α, ΠῚ μα 5 ς 
Επ5:.}, να]Ρ. : μένεος δ᾽ τὰ ὐ ΨΠ 5; μένεός τ Θᾳ 1." 1 ΜΊΜϑΡΑ 
[60 566 ἀνίπτῃσιν Ζεη. Ηάη. 5 270 γεραιράς ν.]. ἴπ Α 
(εἴ. 87) 271 πέπλων ῷ ἃ χὰ 4]. : πέπλος Ὁ Αἱ. 285 φαίην περ 
νι}. Θ᾽ φρέν' ἀτέρπου να]Ρ. : φρέν᾽ ἄ ΤΕΡ που ΑΥ. ΛΑ (ἄτέρ) 1.5 1 εἰ 
Ο8 5 Ρὺ ΡΊΈΕ. : ἄτερπον Ν12 111, δ σοττ. : φίλον ἦτορ Ζεῃ. 



ο: ΓΕΝΕΑΛΟΣ 

Ὃς ἔφαθ᾽, ἡ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ᾽ ἀμφιπόλοισι 
, Ν ΣΝ τε νι -- ΕᾺ ῇ 

κέκλετο" ταὶ δ᾽ ἀρ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς. 
Φ.Σ ΎΝΝ 3 Ὁ 4 » ͵ αὐτὴ δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, 

Ψ 3 ε ,ὔ ’ὔ ΕΝ “ 

ἔνθ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν 

Σιδονίων, τὰς αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 290 
ΜΡ» ’ὔ, 5 ὯΝ 3 ᾿ ’ 

ἤγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 
ΩΝ ξἐοων ὰ «ς 7 5 ΄ 3 “ 

τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὑὐπατέρειαν" 

τῶν ἕν᾽ ἀειραμένη “Εἰκάβη φέρε δῶρον ᾿Αθήνῃ, 
ἃ , ΝΜ »" δδ2ῳνἝν [4 

ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, 

ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν" ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων. 295 
“ 5 5 Ν Ν ᾽ὔ Ὑ 

βῆ δ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί. 

Αἱ δ᾽ ὅτε νηὸν ἵκανον ᾿Αθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ, 

τῆσι θύρας ὥϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος, 
Υ̓ .“ » 3 ΄ ε ’ Κισσηΐς, ἄλοχος ᾿Αντήνορος ἱπποδάμοιο" 

τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν ᾿Αθηναίης ἱέρειαν. 300 

αἱ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿Αθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον" γ1 ΠΠΉ ΧΕΙ Χ 
ἘΠ 95 7ὔ “ 
ἢ δ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος 

θῆκεν ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο, 
3 7 3. δ κε ν Ν ὔὕ Ι εὐχομένη δ᾽ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο" 

“πότνι᾽ ᾿Αθηναίη, ῥυσίπτολι, δῖα θεάων, 305 
“3 ἈΝ ΟΣ 7 δ. Ν Ν Ὁ ΠΝ 

ἄξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν 
“- , 

πρηνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιθε πυλάων, 
ὄφρα τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ ρ ΄ς 
Β 3 { Ἔ: γα » » ἈΡΩῚ 7 

ἦνις ἠκέστας ἱερεύσομε;,, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃς 
᾿ , ,ὔ 39 ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα. 310 

ὰ Ξ 7 Ὡς ἔφατ᾽ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 
ἃ « 7 «9 » Ν ἐφ ὡς αἱ μέν ῥ' εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 

τὰ Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο βεβήκει 

καλά, τά ῥ᾽ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἷ τότ᾽ ἄριστοι 
ἤσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες, 315 

288 ἡ δ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα παρίστατο φωριαμοῖσιν Α΄. εαἀ, αἰέεγα, Ὧ1 Βπιὅ 
172 : 60. ἴῃ τῆδγρ. ο 15 ν82 (--ο 1ο4) 2890 παμποίκιλα Βτηϑ Μθ 108 ; 
τοι (εἴ. 290 τὰς] ἂς 5ίτΑΡο 4: ο Ρ' δ53 805 ἐρυσίπτολι ςοάα.: 
ῥυσίπτολι ν. 1. ΔΡ. 5 Δ ΓΡΊ (ἄμεινον) 311 δίῃ, Αγ. 

ΗΟΜ. 11.. 9 



6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν 
3 ων δ ὧν 2) ΄ ΓΥ̓ 

ἐγγύθι τε 1Τ]ριάμοιο καὶ ᾿ Εκτορος, ἐν πόλει ἄκρῃ. 

ἔνθ᾽ “Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διὶ φίλος, ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 
δ δ) 9.5) ἐς , [ Ν Ν 
ἐγχος ἔχ ἑνδεκάπηχυ" πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 

2 Ν ", δ Νι ᾽ὔ Ἧ ’ 

αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης. 320 
ἷν 5) ἀν 5 4 , ’  (ἦ) τὸν ὃ εὗὑρ᾽ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε᾽ ἕποντα, 

3 , Ν. Ω͂ Ἂς 9 ’ “Σὰ 7 

ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἁφόωντα'" 
3 , 3. τ ΄ 3. ΠΝ Ὧν Ν 

Ἀργείη δ᾽ “Ἑλένη μετ᾽ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν 
“Ἐν ἈΝ ΓὉ9 ’ Ἀν ἢ 2 
ἧστο, καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε. 

δὴ 2 ὦ ’ 5 ἈΝ 3 “ 9 4 τὸν ὃ “Εἰκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι" 325 

“ δαιμόνι᾽, οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνθεο θυμῷ. 
Ν Ν »ὔ Ν ’ 3... ἀκ λ' “ λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 

μ 3 Ὁ 5) ΡΊτΟ γα ’ ’ 

μαρνάμενοι; σέο δ᾽ εἵνεκ ἀὑὐτη τε πτόλεμός τε 

ἄστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε: σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ, 
ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο. 230 
3 δ ΡΩ ἊᾺ μᾺ Ἀ . 2) 

ἀλλ᾽ ἄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής" 
««.(ὦ ξΞ ζ, 3 3 9 γι ϑίδ. 3, τ δα. 4 Εκτορ, ἐπεί με κατ᾽ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἷσαν, 

Ψ, ’ ἌΥΟΗΝ, Ν Ν »ὕ, , “ 
τοὔνεκα τοι ἐρέω" σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον" 

οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι 335 
Ὁ 3 ἵ Υ 3. Κ᾽ “. 4 
ἡμην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον ὃ ἀχεὶ προτραπέσθαι. 

νῦν δέ με παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν 
“ 3 3 ’ [4 , “- Νι 3. πε 

ὅρμησ᾽ ἐς πόλεμον" δοκέει δὲ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ 

λώϊον ἔσσεσθαι" νίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας. 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ᾿Αρήϊα τεύχεα δύω" 340 
Δ ΩΣ δεῸΝ Ν ,ὕ 7, ΟΡ ΟΣ 
ἢ ἴθ, ἐγὼ δὲ μέτειμι: κιχήσεσθαι δέ σ᾽ ὀΐω. 

Ὃςς φάτο, τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος “Εἰκτωρ' 
τὸν δ᾽ “Ελένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι: 

““δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης, 
Ψ 3. 3. ΓΚ ς΄ 0 ον , ᾽ὔ 
ὡς μ᾽ ὄφελ᾽ ἡματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μῆτηρ 345 

οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα 

819 ἔχεν δεκάπηχυ αἷι.. 5 Δ Επ., 14 Ο 322 τόξα φόωντα ν. 1. 
δηΐ., Ὁ) 1.6 ΝἹῈ ψ12 4]. 324 ἔργ᾽ ἐπέτελλε Μ5 ΡΙ2, ΝΤ ξσοττ. 330 ὅν 
τινά Ατ΄. ΜΙΝ ; εἴ τινά να]ρ. 335 τόσσον τρώων ΟἿ 343 ἀμεί- 
βετο δῖα γυνιακῶν δ) ν. 1. ἴπ Α 



θ. ἸΛΙΆΔΟΣ. Ζ 

δ “- 

εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 
δ ΕΙΣΝ 9 ,ὔ [ ΄ Υ “ 
ἔνθα με κῦμ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι. 

9. ας 5 Ν Ι 3. Ν ἊΣ 7 

αὐτὰρ ἐπεὶ τὰδε γ᾽ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο, 

ἀνδρὸς ἔπειτ᾽ ὥφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις, 350 
ἃ “ ἴω Ψ ἊΝ » ’ 2 3 Ἅ ὃς ἤδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 

᾿» 2 ῸΣ 3 χ ὧν “ Ψ; Υ̓͂ σαν ΠΝ ΚΕΝ ΜΘ) α ἘᾺΝ κ τούτῳ ὃ οὔτ᾽ ἂρ νῦν φρένες ἐμπεδοι οὔτ᾽ ἀρ ὀπίσσω 

ἔσσονται: τῶ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω. 
᾿ “ “- ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ, 

- ἰ 

δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν 355 
ο 3.5 »-» Ν ἌΝ τ Ὁ) Ἧ 4 ἌΟΥΘΑΝ 

εἵνεκ᾽ ἐμεῖο κυνὸς καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης, 
ἰζτ Ξ. 0. τὰν ἊΝ “ Χ ΄ς ε Ν 5 ᾽7ὔ οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω 

3 ’ 4 Ἄ 9 ὔ 9 [ 39) 

ἀνθρώποισι πελώμεθ᾽ ἀοίδιμοι ἐσσομένοισι. 
ἢ Τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος “Εἰκτωρ᾽ 

’ 

““μή με κάθιζ᾽, “Ἑλένη, φιλέουσά περ' οὐδέ με πείσεις" 3690 
Μ Ν 2 , » ΔΙΆ, 74 ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ᾽ ἐπαμύνω 

’ 3 ἃ ΟΡ 15 “ Ν 3 ’ Ν Τρώεσσ᾽, οἱ μέγ᾽ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 
2 ἊΝ , 3) », “ »] 4 Ν Ν 3 ’ ἀλλὰ σύ γ᾽ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός, 

ὥς κεν ἔμ᾽ ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψη ἐόντα μ μάρψ : 
δ καὶ γὰρ ἐγὼν οἷκόνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα ἴδωμαι 365 

ΣΕ ες Υ » ᾽ὔ Ν 4 εἰ ἢ 

οἰκηας ἄλοχον τε φίλην καὶ νήπιον υἱὸν. 
3 Ἂς 3 ς.3 ϑὺ, λ5}, ς ’ Ψ 3, 

οὐ γὰρ οἶδ᾽ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις, 
2 ΥΩ δ λας Ν Ἁ Ν ’, ΣΝ ἴω 39 

ἢ ἤδη μ᾽ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν ᾿Αχαιῶν. 
ἃὰ Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος “Ἑκτωρ" 

3᾿ αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας, 379 
οὐδ᾽ εὗρ᾽ ̓ Ανδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν, 

.“ τος. τ 
ἀλλ᾽ ἢ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐὐπέπλῳ 

πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε. 
“ ολ᾿ Ὦ 2 Υ 3 ’ὔ 7 ᾿ Εκτωρ δ᾽ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν, 
Υ̓ λύει, 5.Χ 5. ἢ Ν ςς ὩΣ Υ̓ Ε - 
ἔστη ἐπ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν 375 

“ εἰ δ᾽ ἄγε μοι, δμῳαί. νημερτέα μυθήσασθε" γε μοι, δμῳφαί. νημερτέα μυθή 
349 διετεκμήραντο ΟὉ ΝΈΝΞ᾽ : κατετεκμήραντο Ν᾽3 351 ὅς ῥ᾽ 

Ὅς 4]. 354 νῦν Ατ. σοαά. 356 ἄτης] ἀρχῆς Ζεῃ. 661 
86Ξ: ἐλεύσομαι ΟἿ ὕ] 095 νῈ ν18Ἐ; ἐσελεύσομαι νιιδ. ὄφρ᾽ ἂν 6 4]. : 
ὥς κεν Μ5 Χ'} 867 γὰρ 1." ΜΤ Οὐ 9 : γὰρ ἔτ᾽ 1ο 4]. : γάρ τ᾽ να! 

9 



θ. ἹΛΙΑΔΟΣ Ζ 

οι ᾽ , , . ; : 
πῇ ἔβη ᾿Ανδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο; 
2.7 2 γ δ 3 , ΣΌΣ ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐὐπέπλων, 

ἢ ἐς ᾿Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 
“. 

Τρῳαὶ ἐὐπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται; 
Ν 3 Ὅν} ὑϑ γ..5 Ν Ὑ,: δὰ “ Υ̓͂ 

Τὸν ὃ αὖτ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἐειπεν" 

“Ἕκτορ, ἐπεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι, 

οὔτε πῃ ἐς γαλόων οὔτ᾽ εἰνατέρων ἐὐπέπλων 

οὔτ᾽ ἐς ᾿Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 
.“. , 

Τρῳαὶ ἐὐπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πύργον ἔ ἔέγαν ᾽Ιλίου, οὕνεκ᾽ ἄκουσε ΡΥ ὭΕΥ 
7, “ (, Ν Ιέ 3. 3 “ τείρεσθαι ᾿Γρῶας, μέγα δὲ κράτος εἶναι ᾿Αχαιῶν. 

Ν “ 2 [ ἡ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει, 
7 “4.9. “» [ 3 ε “ιν [4 39 

μαινομένῃ ἐϊκυῖα: φέρει δ᾽ ἅμα παῖδα τιθήνη. 
3 ε Ν [᾿ ε 9. 5 4 ’ “ 

Η ῥα γυνὴ ταμΐη, ὁ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματος ᾿ Εκτωρ 
“4. .ο. [ 

τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐὐκτιμένας κατ᾽ ἀγυιάς. 
(Ων , 4 εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ 

ἷΆ ΠΥ ΠΥ, Υ͂ Σκαιάς, τῇ ἄρ᾽ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδε, 

ἔνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα 
’ ’ὔ ᾿Ανδρομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Πετίωνος, 

“Ὁ 2 
᾿Ηετίων, ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 

ὔ 

Θήβῃ Ὕποπλακίῃ, Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων" 
ωὰ Ν Ι Ψ 3... “- 

τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἐχεθ' “ ἕκτορι χαλκοκορυστῇ. 
“ εν Ὁ 9 ο δὰ ΡῚ [4 λ ὔὕ θεσαν ἢ οἱ ἐπειτ᾽ ἤντησ᾽, ἅμα δ᾽ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ 

ἜΣ. 5. δ᾿ ( μὰ ἘΣ ή Ἃ Ψ, 

παϊδ᾽ ἐπὶ κόλπῳ ἐχουσ ἀταλάφρονα, νήπιον αὕτως, 
ς Ζ' 3 ’ 3 ᾽ὔ 32 [4 [53 

Εκτορίδην ἀγαπητόν, ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ, 
ἿᾺ Ι͂ τόν ῥ᾽' “ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 

2 Ι 3 “5 Ἂς ῬΑ γα Κ» “ 

Αστυάνακτ᾽" οἷος γὰρ ἐρύετο ᾿ἴλιον “ Εἰκτωρ. 
γ ς Ν (ὃ ἰδὰὼ 2 τὸ φς ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ 
5 ἵ “ εἰ. ,ὔ ἥ , 
Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα, 

μὰ 23. Κ' ε “ ἌΝ 2 ΟΣ Α 3. Κ ΡΤ ΡΟ Τὰ 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

“δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ᾽ ἐλεαίρεις 

380 
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3804 (-: 386) Α 12 γιὸ νι ν22 γ55 4], 8093 τῇ τ᾿ 817]: τῇ δ᾽ 5' 
αὶ. : τῇ γὰρ 8 διεξιέναι 8 51 Δ]. 4οο ἐπὶ] ἐνὲ ᾳ 1,19 1,19 νὴ 
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ΘΑ ΑΘ ΣΣΖ 

κὸῷ κν Ὁ) ὰ 4 
παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 

σεῦ ἔσομαι: τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν ᾿Αχαιοὶ 
ῇ 2 ἤ 5) Ν , μ », 

πάντες ἐφορμηθέντες" ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 
ΚΡ 9 ᾽’ ’ ᾽ 3 Ἂς ἌΓ γῇ 

σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι: οὐ γὰρ ἔτ΄ ἄλλη 
» ͵ Ρ] Ν Δ γα Ϊέ ΣΡ Ἐς ἔσται θαλπωρή, ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπης; 
3 ΔΑ, 3 9) ’ Ν Ν Ν Ψ 

ἀλλ᾽ ἀχε" οὔὖδε μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 
" Ν ΞΟ Ν 2 ὔ “- 3 , 

ἤτοι γὰρ πατέρ ἅἃμὸν ἀπέκτανε δῖος Αχιλλεῦς, 
2 ἊΝ ’ ἱ σ , (Ν [ ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν, 

Θήβην ὑψίπυλον: κατὰ δ᾽ ἔκτανεν ᾿Ηετίωνα, 
γς. 7 2 ’ Ν, ’ “- 

οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ, 

ἀλλ᾽ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 
Ούο σι. ΠΝ Ἔα δος ΝΥ, Ν Ν 7 5 ΄, ἣδ᾽ ἐπὶ σῆμ ἔχεεν: περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν 

’ὔ 3 [ “ ἊΝ, ᾿) ΙΝ νύμφαι ὀρεστιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. 

οἱ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, 
« Ν ΙΑ 95.“ 7 " ΜΑ»"» ἐγ 

οἱ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἡματι᾿᾿ Αἴδος εἴσω" 
ἰ “- 3 ἊΝ 

πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
Ν ϑ.Ξ 5 ΡῚ , ΝΡ “ 3. βουσὶν ἐπ᾿ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι. 

μητέρα δ᾽, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 
Ν 2 ΝΙΝ ὌΝ ΠΣ ΕΜ, ΘῈ ΚΟΥ Υνν [57 ’ 

τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ ἤγαγ᾽ ἂμ ἄλλοισι κτεάτεσσιν, 
δ Φ Ἂν 3 , Ν 3 Ἂ ϑ τ 
ἂψ ὃ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι ἄποινα, 

ἊΝ 3..,.9 ΄ 9. 5. 3 7 πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ᾽ ΓΑρτεμις ἰοχέαιρα. 
σ ΘΙΌΞΞΑΝ ΄, ΚῚΣ Ἂς Ν ΄ 7, Εκτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 

ΕΣ ΩΝ ᾽ὔ Ν 7 δ 7 
ἡδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης" 
ἀλλ᾽ ἄ κ“ ἐλέ Ν 3 ΄“ ͵7ὔ ΘΟ ΩΝ ͵7ὔ 

γε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν ἐπὶ πύργῳ, 
Ν 3 9 Ν [2 7 (25 μὴ παῖδ᾽ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα" 

Ἂν ἴω Ι λαὸν δὲ στῆσον παρ᾽ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα 
3 ἴ ζω ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. 

Ν “- Ἃ τρὶς γὰρ τῇ γ᾽ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ᾽ οἱ ἄριστοι 
3 3 “᾿ 

ἀμφ᾽ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν ᾿Ιδομενῆα 
ΩΣ 59 9 “ Υ δ΄ ἀμφ᾽ ᾿Ατρεΐδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν" 
" » )ὔ ἃ, ’ 1 πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῦ εἰδώς, 
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408 ἐμὸν μόρον ν. 1. απί, 415 ναιετάουσαν ὁ 6 Ὁ ᾳ «ἷ. : -άωσαν 
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6. [ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

39} Ν. ΣΎ Σ ΓῸ Ν 5 ’, Ἄς 9 Ἅ 33 ἢ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. 
σ Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος “Ἑκτωρ’ 449 

ἐξ 5 ἊΣ 05. Ν " [4 7 ΟῚ Ν 3 5. “« 
ἢ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει, γύναι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

αἰδέομαι Γρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 
αἴ κε κακὸς ὃς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο" 

5. 7 Ν ν᾿ 2 Ν , “ 2 Ἀ 
οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς 

.ῈΝ Ν [Ζ Ν ’ αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι, 445 
3 Ἂ ’ , ,ὔ ολζ ). Ὁ) ἊΝ 3 “ ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. 
3, ἿΝ 3 Ν. ’ 3. ἊΝ 7 Ν. ἊΝ ’ 

εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν" 
Υ̓ 3 ΩΝ ΠΝ, 3...5 “ ὕ ΕΥΝΝ 
ἔσσεται ἦμαρ ὃτ᾽ ἂν ποτ ὀλωλῃ ᾿ἴλιος ἱρὴ 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϊὐμμελίω Πριάμοιο. 
ἀλλ᾽ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω, 450 

ΣῊ). Ὁ) Ὁ μετύσο ς Ϊ ὕ 3 

οὔτ᾽ αὑτῆς Ἐικάβης οὔτε [Πριάμοιο ἄνακτος 
ΕΝ Ζ Ὁ“ , ΔΕ 5 Ν 

οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 

ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ᾽ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 
ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
δακρυόεσσαν ἄγηται, ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας" 455 

καί κεν ἐν [ΓΑργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, 
.«᾿ δ καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης 

’ 3. 55 [2 Ἂς ΞΡ 5 Ἧ 3.5 Ι πόλλ᾽ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκη" 

καί ποτέ τις εἴπησιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν' 
“Ἕκτορος ἦδε γυνή, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι 46ο 

Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε Ἴλιον ἀμφιμάχοντο. 
{4 , 5. Ν 3 3. , " 9 ὥς ποτέ τις ἐρέει' σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος 

“ “. φῶ 2 δ 2 , ,ὔ 3 
χήτεϊ τοιοῦδ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἡμαρ. 
5) ’ “ Ν Ν “ ’ὔ 
ἀλλὰ με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι, 

πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ᾽ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι. 465 

Ὃς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος “Ἑκτωρ" 

ἂψ δ᾽ ὁ πάϊς πρὸς κόλπον ἐὐζώνοιο τιθήνης 
ἐκλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθείς, 

᾽ ’ 5. Ν ’ [6 χ ταρβήσας χαλκὸν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην, 

439 αὐτοὺς ν. Ϊ. ἀπέ. 443 ὡς) 1.3 55., γρ. 1, ν. 1. 4ΔΡ. Ἐπδέ. 
447 γὰρ] μὲν ΟἸᾺΪ 4]. 449 ἐυμμελίωι Α ὉΡε "6, δρη. )51 
«λιοιο [ἄνακτος ] οἷξ. 1551 456 ἄργεϊ οὖσα ο6 τ }}5} 4]. 464 καλύψαι 
(-οι, -εἰ,) 5 8. 



δ. ἹΛΙΑ͂ΔΟΣ  Ζ 

Νὴ 

δεινὸν ἀπ᾿ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας. 
2 Ν , 7 7 Ν Ψ, ζ 
ἐκ δὲ γέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ" 

αὐτίκ᾽ ἀπὸ κρατὸς κόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος “Ἑκτωρ, 
ἐν Ἂς Ν 7 ΦΕΔΥΝ Ν , 

καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν" 
Φ’ς [τὰ 9.0. ἃ 7 ἘΝΝ 2 Ν Ἁ “ , Ψ, 

αὐτὰρ ὁ γΥ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσίν, 

εἶπε δ᾽ ἐπευξάμενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσι" 

“ Ζεῦ ἄλλοι τε θεοί, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι 
ἜΝΘ) ἢ ὉΣ ’ ε ἈΝ,..9 ά 9 7 [2 παϊὸ ἐμόν, ὡς καὶ ἐγώ περ, ἀριπρεπέα Τρώεσσιν, 

ὧδε βίην τ᾽ ἀγαθόν, καὶ ᾽Ιλίου ἶφι ἀνάσσειν" 
, , » ς ’ 5“ Ν 9 ,ὕ : 

καί ποτέ τις εἴποι “ πατρός γ᾽ ὅδε πολλὸν ἀμείνων 
ΕΣ 2 3 Ψ, ’ ϑς 9" » 

ἐκ πολέμου ἀνιόντα' φέροι δ᾽ ἔναρα βροτόεντα 
, 7.. Υ » Ν 7 Ἃ 39 

κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ. 
ὰ 
Ὡς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε 

παῖδ᾽ ἑόν: ἡ δ᾽ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ 
7 

δακρυόεν γελάσασα: πόσις δ᾽ ἐλέησε νοήσας, 
ᾳ 7 “ 4 3. δ ον, ΔΨ, 3.9 ’ χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

“ δαιμονίη, μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ: 
Ψ [ὲ , 3. ΠΘΟΟΟΝ, “5 ΡΑΣΟΝ 5.4." ..} οὗ γὰρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ ᾿Αἴδι προϊάψει" 
ζω 5 » ἵ μ Υ̓ ο) ον ς ὸ μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

5 ’ 5. Ν ἊΝ ’ὔ ο.; τὡς Ν “ 7 οὐ κακόν, οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 
3 ᾿] 9 3. 9. τὰ Ν 3 πε Ἦν Υ ’ 
ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε, 

“ ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 
7 ἔργον ἐποίχεσθαι: πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 

“ ᾽ὔ Στ ΩΣ 7 ἈΝ Χ9 4 2 ͵ 39 

πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί, τοὶ ᾿Ιλίῳ ἐγγεγάασιν. 
ὰ 7 ὡς ἄρα φωνήσας κόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος “Ἕκτωρ 

ἵππουριν: ἄλοχος δὲ φίλη οἱκόνδε βεβήκει 
5 [4 Ν ἊΝ 7 

ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα. 

αἷψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας 
7 Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ᾽ ἔνδοθι πολλὰς 

475 εἶπε δ᾽ Ατ. : εἶπέ τ᾽ 5 ΕΒ: εἶπεν νυ]ρ. 4171 ἁβίπ. 

470 

475 

480 

485 

490 

ῬΑ 
478 βίην ἀγαθόν τε ν.]. απί., ΘΟ Τ᾽ 4]. : βίην τ’ ἀγαθόν τε 

8. Ὁ Β 4].: βίην ἀγαθὸν ΝΕ": : ἡ κοινὴ βιηΐν]) διχία του τε] 9} 
479 εἴποι εἶϊ. ΝΙς., Α 55. ΒΟ ΜΝ! : εἴπῃσι νι!]ρ. Ὑ᾽ ὅδε Ατ. 01). Κν}8 ; 
δ᾽ ὅ γε νυ]ρ. ἀμείνω ΜΥΤ' (ε, Α 8ο) 484 ἐλέαιρε ὁ 6 Ὧ1 ἢ 4]. 

493 ἴΐα })1 ἘρΙςΐ. 11. τοῦ, ἐμοὶ δὲ μάλιστα ςεῖ. 



6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

ἀμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσησιν ἐνῶρσεν μ 5, ΠΠ]] Υ ἴ βσέν.- 
ε Ν " Ν ΄, “ ΟΦ ΤΡ ΓΔΕ ΟΝ » αἱ μὲν ἔτι ζωὸν γόον “Ἑκκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ" 
2 " ΣΟ ΤΩΣ ς ’, 3 Υ οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο 

σέ θ ’ , ἊΝ, “ 5. ΄-“ ἵξεσθαι, προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ᾿Αχαιῶν. 
Οὐδὲ Πάρις δήθυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν, 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα, ποικίλα χαλκῷ, 
σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνὰ ἄστυ, ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς. 
ε 3}. (ἢ Ἂν Ὅ“ 3 ΄ 5. Ν ἰ ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 
δεσμὸν ἀπορρήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων, 

εἰωθὼς λούεσθαι ἐυὐρρεῖος ποταμοῖο, 

κυδιόων" ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
ΝΜ ΞΡ ε 9 Δ ἿΝ ὦμοις ἀΐσσονται' ὁ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιθώς, 
ἐ΄ ς “ , Ι 5}. οὐ ἊΝ ἸΝ [κ ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων" 
ὡς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης 

,ὔ τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ᾽ ἠλέκτωρ ἐβεβήκει 

καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον: αἷψα δ᾽ ἔπειτα 
ἠ, “ Ὧν , Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεόν, εὖτ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε 
στρέψεσθ᾽ ἐκ χώρης ὅθι ἣ ὀάριζε γυναικί , χώρη 1) τ εξ : 

Ν ’ 3 Ἢ τὸν πρότερος προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής" 
ς 3 “2 3, ἤ);8 ἌΡ ’ὔ . ἠθεῖ᾽, ἡ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω 

δηθύνων, οὐδ᾽ ἦλθον ἐναίσιμον, ὡς ἐκέλευες; " 
τΆ Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος “Εκτωρ' 

ςς ’ 39 3 4 ᾽ὔ 3 ᾿ ἃ 2 ’ἤ Ε δαιμόνι᾽, οὐκ ἄν τίς τοι ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, 
ΜΝ »} [4 Ι 3 ἈΝ ’ 3] ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι" 
ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις" τὸ δ᾽ ἐμὸν κῆρ 
3 3 - ᾽ Υλει νας ,ὔ ἐπ 3.19 ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ᾽ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε᾽ ἀκούω 

Ἂ 4 ἃν» ἊΝ , {, “᾿ πρὸς Τρώων, οἱ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο. 
3 Σ , Ν ἀλλ᾽ ἴομεν" τὰ δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽, αἴ κέ ποθι Ζεὺς 

, 2 7, “ 3 7 δώῃ ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσι 

κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν, 
:3 7 

ἐκ Τροίης ἐλάσαντας ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς." 

ΓΟ.) 

595 

51Ο 

515 

521 

525 

506 ἀγοστήσας ν. Ϊ. επί. Ι1 ῥίμφ᾽ ἑὰ Ζεη. : ῥίμφαε ῬοπΙάοηϊι5 Ὕ 511 ριμφ ρβίμφ 
510 ἐκέλευσας ἃ ο δ]. 523 μεθιεῖς ΜΟΥ νι! γϑνόνιο; «εις ςεί., 

εἴ, Ε 88ο 529 ἐλάσαντες 1.31,20 Μὸ Μιο } 135γὲ: -ασιν Ν1 



ΙΛΙΑΆΔΟΣ Η 

Ως εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος “Ἕκτωρ, 
ε τῷ δ᾽ ἅμ᾽ ᾿Αλέξανδρος κί ἀδελφεός" ἐν δ᾽ ἄρα θυμῷ 

3 ’ [ Ψ 5. Ν 
ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 

ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν 
3᾿ 2 ’ὔ 7 5... 2 οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐὐξέστῃς ἐλάτῃσι 

’ 2 ὕ ἣ 5. ἸΘΤΣΩΝ ᾿ ; : 
πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ ὃ ὑπὸ γυΐα λέλυνται, 

᾿ ἊΝ ,ὔ 2 , 7 
ὡς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην. 

Ἔ»νθ᾽ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν ᾿Αρηϊθόοιο ἄνακτος, 
ἸᾺ ί Μενέσθ ὃ ρνῃ ναιετάοντα Μενέσθιον, ὃν κορυνήτης 

γείνατ᾽ ᾿Αρηΐθοος καὶ Φυλομέδουσα βοῶπις" 
7 “. “- “. 

Ἕκτωρ δ᾽ ᾿Ηϊονῆα βάλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι 
7 - αὐχέν ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δὲ γυῖα. 
“ ἥφῳ “3 

Γλαῦκος δ᾽ Ἱππολόχοιο πάϊς, Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν, 
᾿ ζ ἢ Ν Ν ἊΝ ε ᾽ὔ 

Ιφίνοον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην 
7 Δεξιάδην, ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων, 

ὦμον" ὃ δ᾽ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 
Τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

1οΟ 

15 

5 ἐπεί κε κάμωσιν ΔΓ. ἔσ ΒΑ Β Ὁ 4]. : ἐπήν κε κάμωσιν Ὠΐοπ. 514., 
σψα]ρ. ; ἐπὴν κεκάμωσιν ν. 1. απί. 61 [05 00}0 τ0}Ὁ 6 ἐλαύνοντες] 
ἐρέσσοντες ν.]. απί. (Α΄. ἢ κατ᾽ ἔνια τῶν ὑπομνημάτων )14.}, ὁ αε ΝΈ νῈ2 
ν. 1 πὰ ἡ τὼ Ατ. ςοαά. : τοὶ ΔΙΙΠΠΊΟΙΙΙ5 12 λύντο Ατ. 6} 1.12: 
λῦσε νυ]ξ..: δυντο 95: 15 οπ. αε 9 



Ὁ ΤΛΙΑΆΛΟΣ Ἢ 

9 ὕ 5 γε 5. κα ἘΝ 9 Ὲ ΄ Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 
“Ὁ ς 3 5 ’ Ψ ΣΟΙ 

βῆ ῥα κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα 
Μ “ ἴλιον εἰς ἱερήν" τῇ δ᾽ ἀντίος ὄρνυτ᾽ ᾿Απόλλων 20 

ἰ 

Περγόμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην" 
Ξ 4 Ν ’ ’ Ν “ 
ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην παρὰ φηγῷ. 

Ν ’ ΄ 5" ὃΝ εχ 3 , 
τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων" 
ςς »ὔ Ν ἊΝ 3. -“ Ν χ ’ 

τίπτε σὺ δὴ αὖ μεμαυῖα, Διὸς θύγατερ μεγάλοιο, 

ἦλθες ἀπ᾿ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν; 25 
τ᾽ τ Ν - ’ ε ,, ΄, ἢ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην 

- Ω “- , 
δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. 
3 3 » Ἅ ,ὔ ’ ἜΣ Ν τις ,ὔ » 

ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίθοιο, τὸ κεν πολὺ κέρδιον εἴη" 

νῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα 
’ δ 53. σήμερον" ὕστερον αὖτε μαχήσοντ᾽, εἰς ὅ κε τέκμωρ 30 

Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὧς φίλον ἔπλετο θυμῷ 
(ἐς Ὑ5 2 [ , ’ ΕΝ 33 

ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη:" 
ς δ ν ἜΧΗ Ν Ν. , Ν ΞΘ ΥΕΞΟΝΕ ὧδ᾽ ἔστω, ἑκάεργε' τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ 

ἦλθον ἀπ᾿ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῷας καὶ ᾿Αχαιούς. 35 
5 5) (ὦ “ ’ ’ ΄ 2 “ 99 

ἀλλ᾽ ἂγε, πῶς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν ἀνδρῶν; 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων" 
2 “Ἕκτορος ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο, 

ἦν τινά που Δαναῶν προκαλέσσεται οἰόθεν οἷος 
ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι 40 μαχ ῇ δη : 

[ , 5). 5) " 3) Νν 
οἱ δὲ κ᾿ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

“5. 3) ’ » “ ’ὔ 39 οἷον ἐπόρσειαν πολεμίζειν “Εικτορι δίῳ. 
ἃ κ᾿ ’ 
Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

σι ἦι “-Ὡ -“- 

τῶν δ᾽ “Ἕλενος, Πριάμοιο φίλος παῖς, σύνθετο θυμῷ 
,ὕ Ἂ Ε 

βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι:" 45 
“ ἊΝ 3. ον οὐς ’ Ν “ μὰ 

στῆ δὲ παρ ᾿ Εἰκτορ᾽ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
τ, “- 

“Ἕκτορ, υἱὲ Πριάμοιο, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε, 
ΠΝ οὐ ΄ὔ γ ζ᾽ ’ὔ , ἦ 9, ἡ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἶμι: 

18 ν. οπη. [)51 22 παρὰ] περὶ 8 23 ἑκάεργος Ο 24 σὺ δ᾽ αὖ 
οο44. 80 μαχησΊ)ομεθ ) 5 81: οπι. ))5: 32 οηἱϊ. Οὕ ἀθανά- 
τῇσι 8 ἌῬᾳ 8]. : -οισι Ζεπ. να]ρ'. : ἀμφοτέρῃσι ΑτϊδίορΗἢ. 833 τὸν 
δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Ζεῃ. ν. 1. ἴῃ Α 41 ἀγασσόμενοι ΑΥ. 



“. ΤΛΙΑΑΘΣ Η 

ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿Αχαιούς, 
ΘΕΩ͂Ν, Ν ’ 2 “- Ψ 5) 

αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι ᾿Αχαιῶν ὅς τις ἄριστος 50 
5 , , 5. Ὁ. ζϑΣ “. ἴω 

ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι" 

οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν" 
ὧς γὰρ ἐγὼν ὄπ᾽ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων." 
Ὡς ἔφαθ᾽, “Ἕκτωρ δ᾽ αὖτ᾽ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας, 

καί ῥ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 55 
7, Ν ε » ε 3. 1 ΄ ε 

μέσσου δουρὸς ἑλών" οἱ ὃ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 
Ν φ ιν μ “δὶ νος ὔ 3 ζ 

κὰδ δ᾽ ᾿Αγαμέμνων εἷσεν ἐὐκνήμιδας Αχαιούς" 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
ἑζσθην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσι 

φηγῷ ἐφ᾽ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, όο 
ἀνδράσι τερπόμενοι: τῶν δὲ στίχες ἥατο πυκναΐ, 

ἀσπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. 

οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ 
91ὐν 

ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς, 
“ , , Ὁ 3.55 “- ᾽ὔ 6 

τοῖαι ἄρα στίχες ἧατ Αχαιῶν τε Τρώων τε 5 
5 δί Ὕ δὲ 5.» [ " ἐξ ἐν πεδίῳ: “Ἕκτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπε 

“ κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 
» 2 » δὰ ΕΝ 7 { 
ὄφρ εἴπω τὰ με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 

ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν, 
ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεκμαίρεται ἀμφοτέροισιν, 7ο 

3 “ ὍΝ (ς “- ’ “ὔ 4 εἰς ὅ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε, 
“δ. 

ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαμήετε ποντοπόροισιν. 
(ὩΣ ον 3, 5 Ν “ 9 ΜΝ δ ὑμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν" 

τῶν νῦν ὅν τινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει, 
ἌΝ 5; 2 Ϊ ΄ ὕ “ ,ὕ 

δεῦρ᾽ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι " Είκτορι δίῳ. 75 
Ὁ Ν 7 ἊΝ 8), τ 5). ὉΣ ’ » 
ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ᾽ ἀμμ ἐπιμάρτυρος ἔστω" 

“ 6 7] “. ΄- 

εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεῖ χαλκῷ, 

52. δίῃ. Αγ. 56 οἱ δ᾽ ἈΟΑ Ο 1710: τοὶ δ᾽ νι]5. όο ἐν 
οΜτσ! 62 βεβριθυῖαι ν. 1. ἴπ Δ (εἴ. Δ 282) 64 πόντος 
Ατὶβέ. Ῥγοθ]. 934 ἃ 15, ντ]ρ.: πόντον Ατ. Θ ξᾳ Β6 [" δὶ. αὐτῆς 
ν]ρ. : αὐτῇ Ατ. 6 ΕᾺ Β ( Τ 8].: αὐτοῦ ν. 1. απί. Ψι2, Ατὶδβέ. 4, ας : αὐτῶ 19 

73 δ᾽ ἐν Ατ. σι ν1}9ν59; μὲν νι]ρ΄. 14 νῦν ὅν τινα] εἰ καί τινα 
ΒὮ, ν. 1. ἴ0|Α ἐμοὶ μαχέσασθαι] ἐνὶ στήθεσσιν ἱ 



7. ΧΔΙΑΔΟΣ ἢ 

’ 4 Ιῃ ]ὔ δΥΡΊΩΝ, “ 
τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῆας, 

΄ι Ν 3; ΠΑΝ ΄ "»ὕ ’ 

σῶμα δὲ οἴκαδ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρὸς με 

Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι, θανόντα. 80 

εἰ δέ κ᾽ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος ᾿Απόλλων, 
᾽ὔ ΄ » ΝΜ ες , 

τεύχεα σύλησας οἴσω προτὶ ἴλιον ἱρὴν, 
Χ ’ Α Ν 3 » ζ [ῥ 

καὶ κρεμόω προτὶ νηὸν Απόλλωνος ἑκάτοιο, 
Ν Ν , δ. ΩΝ “- “, 55 7, “ ΄, 

τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐὐσσέλμους ἀποδώσω, 
»2᾽᾿ ε ͵2 Ϊ ’ 3 Ἢ 

ὄφρα ἑ ταρχύσωσι κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοΐ, 85 
Δ εἰ ΠΕ 3.0. ἽΝ οςε , 

σῆμα τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Βλλησπόντῳ. 

καί ποτέ τις εἴπησι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων ι ῃ Υ ρ » 
νι 7.» ω 5ΙΞΙΣΑ, Υ , 

νηὶ πολυκλήϊδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον" 
φ Ό Ν ὃν ’, “ ΄“ 

ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος, 
“ Δ. ΄ { ΄, τὰ 3 

ὃν ποτ ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιμος “ Εἰκτωρ. 90 
Ὁ [4 5) “ ἊΝ 2) 0. δὴ , Μ 3.0. 5 “ 33 

ὡς ποτέ τὶς ἐρέει" τὸ ὃ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ᾿ ὀλεῖται. 

Ως ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ: ; " Ἴ" Ἐν Η 
7 “- 2 ,ὔ αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ᾽ ὑποδέχθαι" 

ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε 
»» 3 ’ὔ , Ν ᾽ὔ ὯΝ νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ 95 

“ὦ μοι, ἀπειλητῆρες, ᾿Αχαιΐδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί: 
53 Ν Ἂς ᾽ Ι͂ ἢ ΘΕ κα, 5. τν 
ἢ μὲν δὴ λώβη τάἀδε γ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς, 

2 Ἢ “ “ χ4 3 7 “᾿ 

εἰ μὴ τις Δαναῶν νῦν κτορος ἀντίος εἰσιν. 
3 τς “- Ν Φ Ν “ [4 ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαΐα γένοισθε, 
», 3᾿᾽ ο 5) “Ζ 2 ΝΝ Μἷ 

μενοι αὖθι ἕκαστοι ἀκήριοι, ἀκλεὲς αὑτως" ΙΟΟ 

τῷδε δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι: αὐτὰρ ὕπερθ δε δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι' αὐτὰρ ὕπερθε 
γ ,ὔ 3. ἌΡ Ὁ, 2 3 ῇ “ 322 

νίκης πείρατ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
ὰ “ 4 4 4 ’ ὡς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά. 

͵ ἔνθα κέ τοι, Μενέλαε, φάνη βιότοιο τελευτὴ 
“ ΡῚ ’ 2 Ν Ν , 3 
Εκτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν, 105 
3 Ν 3 ἽΝ “ ᾿) “ 

εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες ᾿Αχαιῶν, 
3 ’ 3.9 ἐἱὰ ΩΝ ἐκ 3 7ὔ 

αὑτὸς τ᾽ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ζος ε ἊΝ ϑ 3. 3 ν, 3 ΣΕ 

δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

90 ὅν τιν᾽ ν.1. 58Δ. Τ 95 νείκε᾽ Ατ. (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων), 
55 0ἘῈ 97 τάδε γ᾽] γε τάδ᾽ ν.]. ἀρ. Τ' (ἔν τισι) 104 βιότοιο) 
θανάτοιο ν.]. ἴθ ΑΤ βιώτου τέρμα φαάνθη, γρ. Ν᾽" 



ΑΘ Σ Ἢ 

᾽ὔ ; Ν “ ἀφραίνεις, Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ 
΄ 5 ΄ὔ ΦΈΤΩΝ Ν ἥ , ’, 

ταύτης ἀφροσύνης" ἀνὰ δὲ σχέο κηδόμενός περ, 110 

μηδ᾽ ἔθελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι, 
“ , ἠ 7 Δ ἡ 

Εκτορι ΤΠριαμίδῃ, τὸν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 

καὶ δ᾽ ᾿Αχιλεὺς τούτῳ γε μάχη ἔνι κυδιανεί Χ γε μαχῇ 11) 
47 3 5 “ [χὰ 7 Ἂ 3 ᾽, 

ἐρριγ ἀντιβολῆσαι, ὃ περ σέο πολλὸν ἀμείνων. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων, 115 
΄ Ν ’ » 3 ἵἴ 3 ,ὕ 

τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν ᾿Αχαιοί. 
» 3, ΄ ρ Δ ΥΟῚ ΧΝ Ἂν 3 ’ Υ 3. Ὁ ’ὔ 

εἴ περ ἀδειῆς τ᾽ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ᾽ ἀκόρητος, 
’ 3 "" ᾿ ἰἐ »ἬἩ 7 

φημί μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, αἴ κε φύγῃσι 
-ἰ2 5 7 Ν ΟΥ̓ ον “- - 35 

δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 
ν , σι 7 ἣ 
Ὡς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως 120 

» ’ ς 3." γ “ ἊΝ “ αἴσιμα παρειπών, ὃ δ᾽ ἐπείθετο' τοῦ μὲν ἔπειτα 
’ [ Ὁ ΕΝΕΝ ΟΝ ,ὔ 353.ϑβ ὦ γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ᾿ ὦμων τεύχε ἕλοντο" 

7 δ .9 Ψ, Φ ἊΝ ΄ 

Νέστωρ ὃ ᾿Αργείοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν" 
ΟΝ 5. “4 ΄ 3 3 “ ε Ι ὦ πόποι, ἡ μέγα πένθος ᾿Αχαιϊδα γαῖαν ἱκάνει. 

ἢ κε μέγ᾽ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεύς, 125 
ἊΝ 4 

ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ᾽ ἀγορητής, 
Θ Ο 7 2 5: ΤΕΥ ΙΕ 5. δ » 

ὅς ποτέ μ᾽ εἰρόμενος μέγ᾽ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, 

πάντων ᾿Αργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε. 
ὟΝ “ 3 7 ς 5 Ὁ Ϊ, 5 » 

τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ ᾿κτορι πάντας ἀκούσαι, 

πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι, 130 
θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Αϊδος εἴσω. 

αἱ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿Αθηναίη καὶ Απολλον, 
ε 5. .ἢ ὌΡΣΝ,, 15.0.0 (9 , Λ 
ἡβῷμ ὡς ὃτ᾽ ἐπ᾿ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο 

ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ ᾿Αρκάδες ἐγχεσίμωροι, 
Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν, ᾿Ιαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα. 135 

Ιο9 χρὴ] χρεώϊι 11τὸ δὲ σχέο Ατ. Ηαη. φ6ξο «ΑἹ: δ᾽ ἄνσχεο 
ΟὩ : δ᾽ ἴσχεο νυ]ξ. 112 τὸν τε τρομί ουσι ))55, τὸν ὕποτρ. Βτπηδ Η' 
νι 113 τοῦτόν γε ν. 1. ἴῃ Δ, 18 1. ε2 Τεβθοπαχ 182 τᾷ ἂντι- 
μολῆσαι ΜΗ 8 Α ἀμείνω γΞΕῚ Μϑ ΡΙιὔ (ςΕ Α 80) 127 μειρόμενος 

μέγα δ᾽ ([ερ. μεγάλ») ἔστενεν Ζεη. 130 φίλας ἀνὰ] βαρείας Ατ. (ἐν 
ταῖς ἐξητασμέναις ᾿Αριστάρχου Πι4.) ΟἉ 131 ἀπαὶ Ὁ’ Ὁ δὶ. 
ἀπὲκ τὰ 133 ᾿Ακίδοντι ν. 1, 4Ρ. 5έγ80. 348 τιν. 135 Φειᾶς] ΣΝ 
ν. 1. 4Ρ. ϑέγδθ. ὦ, Ἑ. : φηρᾶς Ὠ1ά. ἀπεε Ῥπετεογάς ἔγ, 87: οἷ. ο 297 
δοαρδάνου Ὠιά. ΑΤ 



7. ἼἽΛΔΙΑΔΟΣ ῊἩ 

τοῖσι δ᾽ ᾿Ερευθαλίων πρόμος ἵστατο, ἰσόθεος φώς, 
’ 535». Ψ 3 “. ’ “ τεύχε᾽ ἔχων ὦμοισιν ᾿Αρηϊθόοιο ἄνακτος, 

δίου ᾿Αρηϊθόου, τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην 

ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες, 

οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ, 
3 Ν 7 ΄ ε΄ Ι 
ἀλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ ῥήγνυσκε φαλαγγας. 

Ν ’ Υ̓͂ κ Ὑ .«Κ τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κρατεῖ γε, 

στεινωπῷ ἐν ὁδῷ, ὅθ᾽ ἄρ᾽ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον 
“ ’ὔ Ν ΄Ν ’ ς Ἂς 

χραῖσμε σιδηρείη: πρὶν γὰρ Λυκόοργος ὑποφθὰς 

δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη" 

τεύχεα δ᾽ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος "Αρης. 
Ν ιν Ν ΥΤΗΙΝ Υ̓ Ν [ο » 

καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον "Αρηος" 

αὐτὰρ ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα, 
κι 2.3 ,ὔ ’ὔ , “ : δῶκε δ᾽ ᾿Ερευθαλίωνι φίλῳ θεράποντι φορῆναι 

τοῦ ὅ γε τεύχε᾽ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους. 
οἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη" 

ἀλλ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἀνῆκε πολυτλήμων πολεμίζειν 

θάρσεϊ ᾧ" γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων" 
Ν ΄ Ὁ» ’ “ ’ κ 3 ἿὮ 

καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος ᾿Αθηνη. 

τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα" 
δΝ Ἢ Υ̓͂ , 5’ δ “5. 

πολλὸς γὰρ τις ἔκειτο παρήορος ἐνθα καὶ ἔνθα. 

εἴθ᾽ ὡς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη" 
“ ἀρ ΠΕΡ ΟΣ ’ὔ Ι᾿ ’, 4 τῷ κε τάχ ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος ᾿ Εκτωρ. 

ὑμέων δ᾽ οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν, 

οὐδ᾽ οἱ προφρονέως μέμαθ᾽ “Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν. 
ΘΧΟ) ’ὔ 5.ϑε ,ὔ ες δ). Ὁ) { ’ ΚΟΥ ἢ 

ς νείκεσσ ὁ γέρων, οἱ ὃ ἐννέα πάντες ἀνέσταν. 
ἣν Ν “ Ν 3 3 “ 3 ’ 
ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Τυδείδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης, 
τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντες, θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, 

140 

145 

150 

155 

Ι6ο 

144 λυκόεργος Μ᾽" Μ15 01 5 νὸν: -ἀοργος ᾳ ὑποφθάς] ἀναστάς 
Ατ. 146 δ᾽ ΑΓ. νι]. : τ᾽ ὦ Θ ἔμ α ΒΟ σιν!" 4]. 149 δῶκε δ᾽ 
Αἴ. να]ρ.: δῶκεν ν. 1. απί. ὁ 5 (ἃ αἱ. 1518 

ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι 
6 ᾳ 8]. 153 ᾧ] ἐμῷ Ζεη. ν.]. 5Τ 



7: ΥΛΤΑΑΘΙΣ 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ιδομενεὺς καὶ ὀπάων ᾿Ιδομενῆος, Σός 

Μηριόνης, ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ, 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾿ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός, 

ἂν δὲ Θόας ᾿Ανδραιμονίδης καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
πάντες ἄρ᾽ οἵ γ᾽ ἔθελον πολεμίζειν “Ἕκτορι δίῳ. 

“ 3 3 ,ὔ ΄, ε ’ 7 
τοῖς ὃ αὕὐτις μετέειπε Ἱξερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 170 
ςς ’ “ , 7 “ Ν 
κλήρῳ νῦν πεπάλασθε διαμπερές, ὅς κε λάχῃσιν 

ΟΝ Ν Ν 3 7 3.99 7 3 γε οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς, 
ὃν δ ΕΚ ἃ θ Ν ΕΝ » 7 καὶ δ᾽ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται, αἴ κε φύγῃσι 

δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 
ὰ “ 

ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος, 175 
3 3 9) ψ 3 ( 3 τὰ ἐν δ᾽ ἔβαλον κυνέῃ Αγαμέμνονος ᾿Ατρεῖϊδαο. 

3 7 “ »“ λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον" 
“-“ 7 Υ 5. ἈΝ 9 3 Ν 3 ᾽’ 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὑρύν" 
“ Ὁ. “-“ δ 

“ Ζεῦ πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱόν, 
δ ὮΝ 

ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 180 
ὰ 7 ὡς ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 

3 5... τὴ “-“ 7 Ο ΓΑΒ. 3 ’ 

ἐκ ὃ ἔθορε κλῆρος κυνέης, ὃν ἄρ᾽ ἤθελον αὐτοί, 
Μ “ ὯΝ 7 ιν 8. τον « [2 Αἴαντος" κῆρυξ δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντῃ 
“οι 7] “ “ 

δεῖξ᾽ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
«ε 3 3 Ἅ " 77 ε οἱ δ᾽ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος. 185 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντῃ, 

ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε, φαίδιμος Αἴας, 
“-“ , 

ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ᾽, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς, 

γνῷ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ. 

τὸν μὲν πὰρ πόδ᾽ ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε" 190 
“53 “ Ἀ “ὦ φίλοι, ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς 

θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν “Ἕκτορα δῖον. 
3 3 9510 3, “. ’ὔ ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω, 

168 ἂν] ἐν ἢ 171 πεπάλασθε Ατ. Ηάπη. ΑΑΑΑΒΟΓΡΤ: 
πεπάλαχθε νυϊρ. ὥς 4ὰ. 5 Α τίᾳ ΡΓ3 ΡΙιδ 177 θεοῖσι δὲ 
ΑἸΙεχῖο Ηεγβοῖεο νπ]ρ. : θεοῖς ἰδὲ Ῥίο]. ΑΞς8]. ὁ 6 σ' ἃ ἃ ΒΟ Τ ἱ. 
179 λαχεῖν] τυχεῖν Ἀ 186 δὴ τὸν εἰ δή ῥ᾽ Ατ. (διχῶς) : δή ῥ᾽ Α ὕ 1 

ἁπάντῃ ] ̓Αχαιῶν ὁ Ὦ 8]. 187 κυνέην «1... Μ5 6} ν1ῦ γ28 
193 δύνω Δτ. δ νι 



75. ἹΛΙΑΔΟΣ Η 

τοφρ᾽ ὑμεῖς εὔχεσθε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι, 

σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται τθ5 γ ᾿ ρ γ ᾿ : 
Θ.Ν Ν Ξ [4 5 ἊΝ Μ ,, Μ ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης" 

3 Υ ’ὔ’ ’ὔὕ « Ν Ἀ} ,ὔ οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται, 
δῷ. 7 3 , 5) Ν Θύ σ᾽ ΠΥ Δ ΑΝ ες ἢ 3 “ 

οὔδε τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νηϊδά γ᾽ οὕτως 
- “ 

ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε." 
ὰ 

ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι" 200 
“ [ Μ ἌΝ Ἂς 5 δ Ν 3) ’ 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 

“Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 

δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι: 
7, “ εἰ δὲ καὶ “Εκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ, 

ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὄπασσον.᾽" 205 
ὰ 3.4 5 5 » Ν Ἄ ’ “- ὡς ἀρ ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροὶ ἕσσατο τεύχεα, 
γι 3. ΟΝ 3 Δ ’ μ᾿ ΕΝ Ξ σεύατ ἔπειθ᾽ οἷός τε πελώριος ἔρχεται ᾿Αρης, 

Φ 3 53 , , 3.....5...:- Ὁὕἢ Ὁ ᾽, ὅς τ᾽ εἶσιν πόλεμόνδε μετ᾽ ἀνέρας, οὕς τε Κρονίων 
ΧΡ ΕΡΟ , ’ 

θυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι. 210 
- ρ2 Ὁ) »» “3, ’ ων 3 “ τοῖος ἄρ᾽ Αἴας ὦρτο πελώριος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν, 

μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι: νέρθε δὲ ποσσὶν 
37... ἊΝ ’ ’ ’ Υ̓ 
ες μακρὰ βιβὰς, κραδάων δολιχόσκιον ἐγχος. 

ν Ν ν 3 -“ Ν 5. 3 , 
τὸν δὲ καὶ ᾿Αργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες, 

“, Ν ’ ΟὝΣ ΗΤΑΥ φ »ν “ ε ΠΩ 

Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον, 215 
- ’,ὕ 3 3. νὰν Ν ἌΝ ’» (ἐ 

Εκτορί τ᾽ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσεν" 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ᾽ ἀναδῦναι 
«Ἂν “- 2 “ 3 ἊΝ , ἴ ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάαρμῇ. 

Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠὔΐτε πύργον, 
, ) χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων, 220 

’ να Κις [4 Υ̓ 9 ΑΝ ,, σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων, 
“ὔ Γαν Ὁ) » ῇ .. ἡ «ε ’ ὅς οἵ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον 

195-190 δἰῃ. Ζεη. Αγιβίοριι. Αγ. 195 γε πύθωνται] πεπύθωνται 
ΠΡ ΡΠ 5 197 ἑκὼν] ἑλὼν Α΄. (καὶ αἱ πλείους) ὁ 5 Ὦ «αἱ. 
1το8 τι ἰδρείῃ Ατ. : μὲν ἰδρείῃ ΔΑτΙδίορῃ. : τ᾽ ἀϊδρείῃ σοάα. 20 τεύχη 
οοαά. ρῥγαδίεγ Α 55.,)  ΤῸΟ 187 213 βιβάς Δτ. ςοαά, (εἴ. Γ' 25) 
214 μὲν ΔΤ. : μέγ᾽ σοαά. 215 ἐπήλυθε οἷ. ΡΙαΐ, 46 δι4, ρΡοεῖ. 30 ἃ, 
ἈΝ ω21ι Ὕλῃ] Ὕδῃῇ ν. 1]. 4Ρ. ϑίγαρ. 408, 626 



΄ ΓἹΛΜΙΑΛΌῸΣ. Ἢ 

; 

ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. 
Ν “ 7 2 

τὸ ποόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας 
τὰ Πζς ἌΝ ΟΣ Ρ] ᾽ὔ 5 ἣν Ν 7 

στῆ ρα μάλ᾽ ᾿Είκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα' 225 
{ςς “ΠῚ “ Ν Ν , Υ 5.7 ἊΝ κτορ, νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἷος 

οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι, 
ἐν ἴρ 7 καὶ μετ᾽ ᾿Αχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα. 

3 5) ε Ν 5 “ ’ ’, 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι 
ἔξ ἐα Ἀ ΣΟ) ᾽ὔ 3 4 7 “- 

κεῖτ᾽ ἀπομηνίσας ᾿Αγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν" 230 
ε “- 5 ἽΝ “Ὁ ὰ ἃ ,7 3 ( 
ἡμεῖς δ᾽ εἰμὲν τοῖοι οἱ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν 

( καὶ πολέες" ἀλλ᾽ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο. 
3 3 , 7 Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος “Ἑκτωρ" 

“Αἴἷαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
΄7 ’ὔ 5. δ 3 “- Ἢ 

μὴ τί μευ ἢὗτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε, 235 
ἌΝ ’, ἃ 5) 3φῳι 7.- Υ 

ἠὲ γυναικὸς, ἢ οὐκ οἷδεν πολεμήϊα ἔργα. 

αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ᾽ ἀνδροκτασίας τε" 
ἰίο Σ τὸ , ΟΝ ΦῊ ΒΡ 5 πο πο Ν “- “- 

οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιά, οἶδ᾽ ἐπ’ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν 

ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν" 

οἶδα δ᾽ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων" 240 
“ 3 ΦΎΚΤΝ, Ὁ ,ὕἵ' ΕΠ 7 ΚΓ .-. 

οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι "Αρηϊ. 
͵ 7 ΄“- ἀλλ᾽ οὐ γάρ σ᾽ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα 

’ 3 ᾽7ὕ 5 ΡΣ ΤΩΡ ’ δ ᾽’ 393 

λάθρῃ ὀπιπεύσας, ἀλλ᾽ ἀμφαδόν, αἴ κε τύχωμι. 
3 .. ’ὔ " Ἢ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος; 

καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον 245 

ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος εν ἐπ᾽ αὐτῷ. 
ἕξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής, 
5 “. Ψ “ΕΣ ,ὔ ε “ ἵΔ ᾽ὔ “3, 

ἐν τῇ ὃ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο' δεύτερος αὖτε 

Αἴας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 250 

230 ἐπιμηνίσας ΔΥ. 234 οὔ. Α Βη2 Μ Μ1 Οὔ Ο8 Ρ4]1 01] : Αἷαν 
ἁμαρτοεπὲς βουγάϊε ποῖον ἔειπας ( - ζΚΝδΝ 824) σ' τα ΤΙΣ γῆ; πυἰγατησηιια 
(ογάϊπε ᾿ἱπνεῦβο)ὺ Απρ. Ν18Κ39 559. οἵδ τ᾿. οἵδιι δὲ ἡ. δ ν 
ΔΡ. Επβέ., ΡῈ Ὁ π|. τες. : ἦδ᾽ ΔἸΐεσιτη ὁ σ᾽ Ὁ δἱ. βῶν Ατ. νι!]ρ. : βοῦν 
Ατιβέορῃ. {1 ΓΈ Μο ν82 : βῶ ΚΠ]. 240 ἐπαΐξειν ν. 1. ἴῃ Α 
241 απίβ 24ο οἵ",10 Νέ {710 Ἐπιβι, δηΐων Ατ. Ὦ 243 ὀπιπεύσας 
ΑΒΟΌΜΈΤθ νΝΙ2 8]. : ὀπιπτεύσας εἰ. τύχωμι Α Βιυῦ ΕΓ 7 ν!θ 4].: 
τωιμιν : τωμαι ΒιηΈ1,18 106 Ν1Ὲ: -οἰμι ςεί. 
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πὸ ἸΛΑΝΘΝ Ἢ 

διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 
καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο" 

ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 

ἔγχος" ὁ δ᾽ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 
Ν 5.5 ΄ ΖΕ Δ. 3). Ν {18} δὰ 

τὼ ὃ ἐκσπασσαμένω δολίχ ἔγχεα χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω 
ΨΡ 5:3.) 1:9} 7) 9 [2 3 [4 σύν ῥ᾽ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν, 

“δ. “ ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν. 

Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί, 
3, 9) ’ Ρ [᾿ , ε 2 Ἧ 

οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή. 

Αἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος" ἡ δὲ διαπρὸ. 

ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα, 
Ἅ 3 3 ΘΝ Ὁ “Ὁ ( 3..,5 ὟΝ δὶ τμήδην ὃ αὐχέν ἐπῆλθε, μέλαν δ΄ ἀνεκήκιεν αἷμα. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽’ ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος “Ἑκτωρ, 
ἀλλ᾽ ἀναχασσάμενος λίθον εἵλετο χειρὶ παχεί Χ μ χειρὶ παχείῃ 

Ἧ “ κείμενον ἐν πεδίῳ, μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε' 

τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον 
ἐν Ω) ’ὔ ΠΝ, ’ 

μέσσον ἐπομφάλιον: περιήχησεν ὃ ἄρα χαλκός. 

δεύτερος αὖτ᾽ Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας 
ΚΡ. ΤΣ 7 3 , ἈΝ Θ ὅ9... 9. , ἢκ ἐπιδινῆσας, ἐπέρεισε δὲ ἐν ἀπέλεθρον, 

εἴσω δ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ, 

βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ᾽. ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐξετανύσθη 

ἀσπίδι ἐγχριμφθείς: τὸν δ᾽ αἷψ᾽ ὥρθωσεν ᾿Απόλλων. 
καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, 

5 Ν ΄ Ν 3 5..Ν, ΠΡ “ 
εἰ μὴ κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 

ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὁ δ᾽ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 
Ταλθύβιός τε καὶ ᾽Ιδαῖος, πεπνυμένω ἄμφω" 

μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον 
“ 3 “ ’ 3 ’ κῆρυξ ᾿Ιδαῖος, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς" 

“ μηκέτι, παῖδε φίλω, πολεμίζετε μηδὲ μάχεσθον' 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς, 
"5 2 5 ΙΝ, ’ Ν ΜΕ ας ε 
ἄμφω δ᾽ αἰχμητά: τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες. 

255 

26ο 

265 

270 

275 

280 

255-257 δίῃ. Ζεη. 259 χαλκός ΔΥ. Θ'Ὦ ΤΙ Π|5 10; χαλκόν νι. 
272 ἀσπίδ᾽ ἐνιχριμφθείς Ατ. : ἀσπίδι ἐγχριμῴθείς Ὑμ|8: 

ν.]. απί. 279 μάχεσθε Ἀ41.51.81,,5 1 γι γ22 
αἶψ᾽) ἂψ 



2“: ΤΙΝΟΣ Ἢ 

νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει: ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας" 
“ἸΙδαῖ᾽, “ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυθήσασθαι" 

αὐτὸς γὰρ χάρμῃ προκαλέσσατο πάντας ἀρίστους. 285 
ἀρχέτω: αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ἣ περ ἂν οὗτος. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος “Εἰκτωρ' 
“ Αἶαν, ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε 

Ν 7 Ν ΟὟ, 3 “ 7 ’ 2 

καὶ πινυτήν, περὶ ὃ ἐγχει ᾿Αχαιῶν φέρτατος ἐσσι, 

νῦι" μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος 290 

σήμερον: ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ᾽, εἰς ὅ κε δαίμων 
» ’ὔ’ 7 9. πεν ολ 7, Υ 
ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην. 

νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει: ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι, 
ε 7 ον ΘΟ { Ν Ν 3 7 ὡς σύ τ᾽ ἐὐφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιούς, 

Ἷ ὕ δ Ὁ 7 “ Υ σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν' 295 
5. υτ α Ἂς ΣΤΟΝ Πό Κι ΄ Ι , 

αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα ΤΙριάμοιο ἄνακτος 

Τρῶας ἐϊὐφρανέω καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 

αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα. 
δῶρα δ᾽ ἄγ᾽ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω, 
Μ ἴ Ω.3 ΝΜ 3 “ ᾽ὔ ᾿ ὄφρα τις ὧδ εἴπῃσιν ᾿Αχαιῶν τε Γρώων τε 300 
ἌΡ ΟΝΝ 2 ἣ Υ̓ [4 ,ὔ ἡμὲν ἐμαρνάσθην ἐριδος πέρι θυμοβόροιο, 
9.2 ΔΕ δι. 5 ’ ’ 3, 4 3.5» 

ἠδ᾽ αὖτ᾽ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε. 

Ὡς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον, 
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐὐτμήτῳ τελαμῶνι" 

Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν. 305 

τὼ δὲ διακρινθέντε ὁ μὲν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν 
ἦν, ὃ δ᾽ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε: τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 

ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα, 

284 Ἕκτορα 8 ΘΟΒΑ 0ῦ ν! 4]. : Ἕκτορι νιι]ρ. 885 οὗτος ἃ ν.]. 1π 
Α 8]. 286 ἡ ΘΏΙΑ ΒΟ ὉΤ 8ἱ.: εἰ νι]ρ. 200 παύσωμεν πόλεμον 
καὶ δηϊοτῆτα Ὁ ἜΠΗ: ν- 1 τ Δ αἱ. 293 (-- 282) αβϑίεσίβειιβ. σὰ πὶ οΡεΐο 
Α, οἵη. δ 5 294 ᾿Αχαιῶν Ὁ ἸΕΓΡΤΡΊΣΕΙ ΕΑ 05]: 295 αἰῃ. Δγ. 

298 δύσονται]) δύνονται ν. 1. 4Ρ. Τ (ἔν τισι): θύονται Ἠ άπ. 5 Β΄1:Ρ, 
γρ. 209 δ᾽ ἄγ᾽] δέ γ᾽ Ἢ 4]. : δ᾽ ἅμ᾽ αν ν52 800 χαλκο- 
χιτώνων ο ΝΕ 3802 διέτμαγον 1.11 1,15 Μη0 ὑ πῃ νι 804 ἐϊκμήτῳ 
Ατ. : ἐϊδμήτῳ ὉΝ!13 ΑἹ. 8088 (--Ε 516) Μϑὃ 
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ται Ἢ 

Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους" 

καί ῥ᾽ ἦγον προτὶ ἄστυ, ἀελπτέοντες σόον εἶναι. 310 
Αἴαντ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

εἰς ᾿Αγαμέμνονα δῖον ἄγον, κεχαρηότα νίκῃ. 
Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίησιν ἐν ᾿Ατρεΐδαο γένοντο, 

ἴα) ὯΝ “ εἰ 5" 5 ΄ 3 7 

τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

ἄρσενα πανταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι. 315 
Ν 4 3 ’ὔ 525.ω' 7 ᾿ 4 τὸν δέρον ἀμφί θ᾽ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα, 
΄ , 2. ΡΥ 02. , δ, ἐς 5 “- 

μίστυλλον τ ἂρ ἐπισταμένως πεῖραν τ ὀβελοῖσιν, 

ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης" 320 
{ 3 ἷ , , 

νώτοισιν ὃ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν 
; 3 ἘΝ ΣΉΤΝΝ » 3 4 
ἥρως ᾿Ατρεΐδης, εὑρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων. 
ὡς 5 Ν ’ Ν 2 ,ὔ 2 “Μ [ν αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν 
Ὁ ; [4 

Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 325 
ἢ ἣν 7 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 

““᾽᾿Ατρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 
Ν ἊΝ ὩΣ Ι ’ὔ 3 γρ πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοΐ, 

“ ζ᾿ ω Ἂ Ρ 3 Ν ᾿ν ὃ 
τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐὕρροον ἀμφὶ Σκάμανδρον 

ἐσκέδασ᾽ ὀξὺς ἴΑρης, ψυχαὶ δ᾽ "Αἰδόσδε κατῆλθον" 330 

τῷ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ᾽ ἠοῖ παῦσαι ᾿Αχαιῶν, 
3 Ν 05 Υ͂ ᾽ὔ 5 4 ΧΝ 

αὐτοὶ ὃ ἀγρόμενοι κυκλήσομεν ἐνθὰδε νεκροὺς 

βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν' ἀτὰρ κατακήομεν αὐτοὺς 

τυτθὸν ἀποπρὸ νεῶν, ὥς κ᾿ ὀστέα παισὶν ἕκαστος 

οἴκαδ᾽ ἄγῃ, ὅτ᾽ ἂν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν 335 γ}: μ “ Ὑ ; 
’ὔ 3... Ν Ἂν, ο! ἐς 3 , 

τύμβον δ᾽ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες 
5) 2 , δι 3 5,ΊΕΟΝ, 7 ΓΕ 
ἄκριτον ἐκ πεδίου: ποτὶ ὃ᾽ αὐτὸν δείμομεν ὦκα 

2312 κεκαφηότα εἰΐ. Ἐπ. Μ. 482. 8 316 διέχευον ΕΑ ε4]. 
(εἴ. Γ 270) 324 ἤρξατο ἕ εἰϊ. Ἐπδ5ι. μῆτιν) μῦθον Μ|10 55. 1 ν33 
οἰξ. Επϑι. 327 ᾿Ατρεῖδαί ἃ Σὶ Ἰ ἃ Α 55. Β ( Δ]. ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοί 
εν 328 γὰρ] μὲν Ὅ5 ᾳ ἃ]. : δὴ αε Νέἐ ΟΝ! 334-335 δῇ. Αγ. 

436 δ᾽] τ᾽ ΑΤ. Ὁ Αἱ. ἀμφίβολον, γρ. 5. Τ 337 ἐν πεδίῳ 
Ατὶβίορῃ. 1.εἰ γρ. ΕἾ Ῥθ ν8 Ἐπ. ποτὶ] περὶ ΜΝ Μ'2 ν!2 4]. 



ΑΘ Ἢ 

͵7ὔ «ε ᾽ὔ 3 ΄ι ἈΝ 5 “ 

πύργους ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν. 

ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας, 

ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη: 340 
ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον, 
“ ἌΣ ΤΡ Ν Ἁ 3 5 Ν 4.0 δὰ 

ἢ χ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα, 
ΧΩ ΡΜ ΟῚ Ψ ’ 7 32 , 523 

μή ποτ ἐπιβρίσῃ πόλεμος ᾿ΓρΡώων ἀγερώχων. 
ὰ 5 3 ε δ᾽ [ 5). “ 
ἧς ἐφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες. 
, ΣΕ. Ὁ ..9 Ν ΙΑ 3... )7 5 , ΚΙ ΥΩΝ 

Τρώων αὖτ᾽ ἀγορὴ γένετ ᾿λίου ἐν πόλει ἄκρῃ, 345 
Ἂς ὑπ Ν , ᾽ὔ 

δεινὴ τετρηχυΐα, παρὰ 1]ριάμοιο θύρῃσι 
“ιν 3.19. 3 3 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Αντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ᾽ ἀγορεύειν" 

“ κέκλυτέ μευ, Τρῷες καὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι, 
» 3. Ἐ) [έ Ἀ 5. ΠΝ ζ ᾽ὔ 
ὄφρ εἴπω τὰ με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 

Ἄν Σν59). Ὁ  τϑ δι 9 3 7, ξ 7 Ν ΄ ῬΑ) Ὰ ΚΡ) δῷ ἘΣ 

δεῦτ᾽ ἄγετ᾽, ᾿Αργείην “Ἑλένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 350 
’ 3 .« Υ̓ “ ΦΣ δλ Ν δώομεν Ατρεϊδῃσιν ἄγειν" νῦν δ᾽ ὅρκια πιστὰ 

ΠΣ “ 2 7 ΦΠΕ δὶ 
ψευσάμενοι μαχόμεσθα' τῷ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν 
ὕ 9 7, “ ΝΟ (οὐδ Ὁ 39 
ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ᾧδε. 

Κ “ 3... ἃ 5, ΊΟΝ δ᾽ Ὁ) ᾧ; - ἔΣΣ Θλ μά ἤτοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο" τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

δῖος ᾿Αλέξανδρος, “Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 355 
ὅς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
«ς “ Ν Ν 3 Δ λΥ ΟΣ Ν ᾽ὕὔ ΟΕ ΚΤ) ᾽ὔ 

Αντῆνορ, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις" 
“ ΝΠ ἢ “ 2 , “ “ 

οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
3 3...9 Ν ἊΝ “ 3 Ν “Ἄ 3 ᾽ὔ 

εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί. 36ο 
τ Υ ας , Ἂς , Ρ Τὸ Ι 5 7 αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ᾽ ἵπποδάμοις ἀγορεύσω" 

»} Ἂς 35 ’ “ Ν 3 3 ᾽’ὔ 

ἀντικρὺ δ᾽ ἀπόφημι, γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω: 
7 γὲ (2 ΟΣ οἱ ’ 2 ᾽ ε 7 “- 

κτήματα δ᾽ ὅσσ᾽ ἀγόμην ἐξ ἴΑργεος ἡμέτερον δῶ 

πάντ᾽ ἐθέλω δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι.᾽ 
Ἤτοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο! τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 365 

μ Ι 

Δαρδανίδης Πρίαμος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 

239 εὖ] ἕπτ᾽ ν. ]. δηΐ. 8343 ἵππους 8; ἃ ἘΕπιβί, 4]. : ἵππον νυΐϊρ. 
347 ἦρχ᾽ ἀγορεύειν) ἀντίον ηὔδα αὶ Ὁ! 349 κελεύε:) ἀνώγει 

οἾὟΟΝ τΙ9 νῦν: ὀρίνει. Ν1 351 ᾿Ατρεΐδῃσιν Ἰ ̓Αργείοισιν 1 
353 δίῃ. Ατσ. ἵγαι ἐὰν, 110. εὐ ὟΣ ἣν ἀν μὴ πὸ  Θοτγ. ΕΞ ΝΣ 
(ἢν ̓  ΠΝ 9 859 εὖ δ᾽ τ, ΘΠ: : εὖ νι. 1. δηΐ. 364 καὶ 
ΕΊ (Ο . 



γζ. ἼἼΛΙΑΔΟΣ ἢ 

“. ᾽ὔ Ἷ 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε" 
“ κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι, 
ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 

“ ο Ι νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάρος περ, 379 
κ ΄- ’ὔ ΔΩ Ἃ [ 

καὶ φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος" 

ἠῶθεν δ᾽ ᾿Ιδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας 
.«᾿ ΙΑ εἰπέμεν ᾿Ατρεΐδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 

μῦθον ᾿Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε" 
͵ ᾿ 3 “ καὶ δὲ τόδ᾽ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ᾿ ἐθέλωσι 375 

δ, ἊΝ 

παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὅ κε νεκροὺς 

κήομεν" ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ᾽, εἰς ὅ κε δαίμων 
5) ζ ’ὔ 5 πο εν 7) , 32) ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ ὃ ἑτέροισί γε νίκην. 

δΩ 5 θ᾽ ΙΕ ὃ᾽ 4 “ λ ἣΝ λύ ἠδ᾽ 2 (0 ΨνΤΟ 
ς ἐφαθ,, οἱ δ᾽ ἀρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ ἐπίθοντο, 

’ “΄ 2 “ Ν Ν 5) 7 δόρπον ἔπειθ᾽ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν" 380 

ἠῶθεν δ᾽ ᾿Ιδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας" 

τοὺς δ᾽ εὗὑρ᾽ εἶν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας ΓΑρηος ρ᾽ εἰν ἀγορῇ ρ ρῆη 
ἃς ’ ἤ 3 ’ 3 “ 

νηὶ πάρα πρύμνῃ ᾿Αγαμέμνονος" αὐτὰρ ὁ τοῖσι 

στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ' 

““᾿Ατρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 385 

ἠνώγει Τ]ρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ 
3 - Ν Ἅ “ ,ὔ ΝΣ ΕἸ ῸΝ Ἷ, 

εἰπεῖν, αἱ κὲ περ ὑμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, 

μῦθον ᾿Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε'" 
4 Ν οὐ 5) Ὁ) 7 , ΩΝ Ν 

κτήματα μὲν ὅσ᾽ ᾿Αλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 
3 [ἐ 3 [4 ΡῚ 

ἠγάγετο 'Γροίηνδ᾽.- ὡς πρὶν ὥφελλ᾽ ἀπολέσθαι---. 390 

πάντ᾽ ἐθέλει δόμεναι καὶ ἔτ᾽ οἴκοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι" 

κουριδίην δ᾽ ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο 

οὔ φησιν δώσειν: ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται. 
καὶ δὲ τόδ᾽ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος, αἴ κ᾿ ἐθέλητε 

ζ, , , 5 “ ἊΝ - παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὅ κε νεκροὺς 395 

4568--569 οπι. 11. ΜΈ ΜΤ1) {5 8 γὸν92 869 κελεύει] ἀνώγει 
ΝΟ: 370 πτόλιν] στρατόν τ Θ ΕἸΊτΩ ν, 1. ἴῃ Α, ΒΟΤ δὶ. ὧς 
τὸ πάρος περ) ἐν τελέεσσι Ὁ δ": 380 οπῇ. ΟΟΑ Ι" ΝΈΨΝΙνΨι 
485 οἷὰ. ἃ 5 Κνὃν"νι! ᾿Ατρεῖδαι Ἢ ὁ ἃ ς' Οε ΜΊ ν!3 4]. ἐὐνμνή- 
μιδες ᾿Αχαιοί αἴ ᾶο Νἔ ΝΈΡΙΝΙ ν!, ν. 1. ἴθ ἃ 393 μὴν Ατ. να]ρ.: 
μιν 5 8100 



4 

ι 

7. ἹΛΊΤΙΑΔΟΣ ἩΗ 
4 

κήομεν" ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ᾽, εἰς ὅ κε δαίμων 

ἄμμε διακρίνῃ, δώη δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην." μμε διακρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην. 
ὰ Υ 2. ε 5) ΠΩ ἤ ΦΥΒΕ ΙΝ 90. ἢ - 
ὡς ἐφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ" 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
““ μήτ᾽ ἄρ τις νῦν κτήματ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο δεχέσθω 490 

μήθ᾽ “Ἑλένην: γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, 

ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται." 
ὰ Ὁ “ ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

“ 3 , Ἅ ε 7 μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο" 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ιδαῖον προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 405 
«ς 3 “3 ὕ, “ 3 “ ΞΡΌΩΝ, »} 7 Ιδαϊ΄, ἦτοι μῦθον ᾿Αχαιῶν αὑτὸς ἀκούεις, 
“ ε ͵7ὔ 2 Ν ϑῸ δὺ5 , [τά ὥς τοι ὑποκρίνονται" ἐμοὶ δ᾽ ἐπιανδάνει οὕτως. 

ἀμφὶ δὲ νεκροῖσιν κατακαιέμεν οὔ τι μεγαίρω" 
[ οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεθνηώτων 

᾽ὕ ΘΡα τ Ὁ , Χ 7 ἊΣ γίγνετ᾽, ἐπεί κε θάνωσι, πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα. 410 

ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης." 
ὰ 3 Ν Ν “-“ 5 Ἧ -“ “ Ὡς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν, 

Ἃ -» 5 ὔ ἄψορρον δ᾽ ᾽Ιδαῖος ἔβη προτὶ Ἴϊλιον ἱρήν. 

οἱ δ᾽ ἕατ᾽ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες, 
Ι ςε 7 [4 ε ἘΞ ΥΡΟ  ν δ) ἢ 

πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι ὁππότ᾽ ἄρ᾽ ἐλθοι 415 

Ἰδαῖος" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε 
Ν 2 , Ν 3 ε ὔ ΚΝ 2... στὰς ἐν μέσσοισιν: τοὶ δ᾽ ὁπλίζοντο μάλ᾽ ὦκα, 

3 

ἀμφότερον, νέκυάς τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ᾽ ὕλην" 
ἘΝ “ ὃς « Ἧ θ 5.5. “Ὰλ 9, Νν ΄“ ργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐὐσσέλμων ἀπὸ νηῶν 

ὀτρύνοντο νέκυς τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ᾽ ὕλην. 420 

Ἤέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας, 
ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου ᾿Ωκεανοῖο 

οὐρανὸν εἰσανιών" οἱ δ᾽ ἤντεον ἀλλήλοισιν. 
δ “ “» 3 Υ̓ ε 

ἐνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον" 
3 

ἀλλ᾽ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα, 425 
“ δάκρυα θερμὰ χέοντες ἀμαξάων ἐπάειραν. 

4οο μὴ γάρ ἴᾳ 6ε εἰ. 498 ἴἰ6 οἸᾺ "2 ἃ]. : -κει(ηγέμεν ςεΐ. 
4τ8 ἀμφότεροι Ἢ Αἱ. 420 ὀτρύνοντο (νΕ] ὠτρ.) νέκυς Ατ. Ὁ 9 
γι νι γιὸ; ὄτρυνον (ὥτρυνον) 5ει ὀτρύνοντο (ὧτρ.) νέκυας ναΐβδ. 
421 ἀρούραις 6 424 χαλεπὸν ΟἘΒ ( 5 «]. 



τ ἸΛΔΤΑΆΘΟΣ Ἢ 

οὐδ᾽ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας" οἱ δὲ σιωπῇ 
νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ, 
2 Ν Ἂν γ 5“ .ΨΝ « , 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ "ἵἴλιον ἱρὴν. 

ὡς δ᾽ αὔτως ἑτέρωθεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 430 
νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπινήνεον ἀχνύμενοι κῆρ, 
5) Ν ἊΝ ’ὔ Υ͂ ’ὔ 3 ΟΝ “ 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

Ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ᾽ ἀμφιλύκη νύξ, 
(ον 3λ. σέ. 15 Ν ἊΝ Ν Υ̓ Ν 3 “ τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρετο λαὸς ᾿Αχαιῶν, 

τύμβον δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες 435 
9} 9 ,ὔ Ν 3 5 ΚΑ “-“ Υ 
ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ᾽ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν 

πύργους θ᾽ ὑψηλούς, εἷλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν. 
5 3 3 “- » ᾽ὔ ϑν. 55 ’ὔὕ 

ἐν ὃ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας, 
» Ψ 9 ’ ε ᾽ὔ ζω Ν ἮΝ 

ὄφρα δι αὐτάων ἱππηλασίη ὅδοὸς εἴη" 
3} Ν ΄-» ΕἾ 0) 5 “3, ) ΝΜ 

ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ᾽ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν, 440 
9 “ [2 3) Ν ’ 7 

εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν. 

Ὃςς οἱ μὲν πονέοντο κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοί:' 

οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ ρ Ζη ήμ ροπητῇ 
“ 3 ΄' 

θηεῦντο μέγα ἔργον ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε ΤΠοσειδάων ἐνοσίχθων" 445 
{ς “Ὁ , 3 ΟἿ Ἅ 32 “ 2 ΡΣ ΟῚ » “ 

Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥὰ τίς ἐστι βροτῶν ἐπ ἀπείρονα γαῖαν 
[τ ἐ τν ΣΥῸΣ , , Ν ὋΣ 5 ΤΟΥ, 
ὃς τις ἐτ᾽ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει; 

3 ε » “ Ν Ὧν , ’, 3 Ν οὐχ ὁράᾳς ὅτι δὴ αὖτε κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ 
“Ἂ ») ’ὔ “ [τὰ 3. ἊΝ Ων 

τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 

ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας; 450 
“ 3. 5λ μ Υ͂ “ 5} ΡῈ] ,᾿ ΡΟΝ 

τοῦ ὃ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ ἐπικίδναται ἡωῶς" 

τοῦ δ᾽ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων 

ἤρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀθλήσαντε." 

427 οἱ δὲ] ἀλλὰ Υ, γρ. 6 Δ Μ|Ρ0 τ 5 νγ1 428, 431 πυρκαϊῆς ΑΥ. 
νπ]Ρ. : πυρκαϊῆς Α 55. 1.15 ΜΙ ΝΈ; πυρκαϊῇ Ζεη. ΝΕ (431) ἐπινήνεον 
νϑ ν. 1. ἴῃ ΑΤ͵ΤΥ : ἐπε- σαί. 436 ἐν πεδίῳ ΑΥΙδίορἢ. ἃ Ν'82 (οἴ. 337) 

περὶ ΟἽ Ἐ1 0 8]. 437 θ᾽ αὕθξειι. : δ᾽ 1.19 Μ8 : οπι. 
να]ρ. 440 ἐπ᾽] ἐν Ὅ 5; : ὑπ᾽ Ὦ αὐτῶν Ὁ1.18 441 ἐν] περὶ 
ΟἸΙΡΕΥ 8]. 443-464 κῃ. Ζεη. Ατιβίορῃ. Ασ. 448 ὅτι] ὅτε 
11 ΒΟΤΑ,ι. 451 ὅσον τ᾽ Ζεηῃ. νιυΐρ. : ὅσον ὃ ἃ Ἢ «ἷ. : ὅσην τ᾽ ΔΤ. 
ῬΟᾺ ῬΆΙ  ΕΨῚ 452 τὸ Ατ. Ὁ οὮ 8]. : τόδ᾽ ν. 1. ἀπί. (κατ᾽ ἔνια τῶν 
ὑπομνημάτων) : τό τ᾽ Ὧϊ ὦ ἃ 0! 4]. : ὅ τ᾽ να]ρ. 

που» ἃ. .. 



γι ΠΑ ΑΟΣ Ἢ 

᾿ς ᾽ὔ ζ , Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
δ Ὁ “ ᾧ πόποι, ἐννοσίγαι᾽ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες. 455 

" 7 ΄ “ 7 , 
ἄλλος κέν τις τοῦτο θεῶν δείσειε νόημα, 
δ , Ν 3 ’ ΔΝ ἘΚ, ΄ 
ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖρας τε μένος τε" 

Ἃ ΘΙ ΕΝ, , Υ̓ Ο, , Ὁ) 7) 3 ΛΚ, 

σὸν δ᾽ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς. 
ἄγρει μάν, ὅτ᾽ ἂν αὖτε κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ 
» Ν ἊΝ 7, 5 ΄“ “- 6 οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 46ο 
“- Ν᾿ -΄ “ τεῖχος ἀναρρήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι, 

αὖτις δ᾽ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι, 
“ 7 7 “- 5 γ, 3 “- 39) 

ὡς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται ᾿Αχαιῶν. 
ἃ ί- Ν “ Ν 3 ῇ 5. ’ 

ὡ)ςς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

δύσετο δ᾽ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον ᾿Αχαιῶν, 465 
βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο. 

“ 7 δ᾿ 

νῆες δ᾽ ἐκ Λήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι 
πολλαί, τὰς προέηκεν ᾿Ιησονίδης Εὔνηος, 

Ἂ “- 

τόν ῥ᾽ ἔτεχ᾽ Ὑψιπύλη ὑπ᾽ ᾿Ιήσονι, ποιμένι λαῶν. 
.« Ι χωρὶς δ᾽ ᾿Ατρεΐδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 470 

δῶκεν ᾿Ιησονίδης ἀγέμεν μέθυ, χίλια μέτρα. 
͵ [3 

ἔνθεν οἰνίζοντο κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοί, 
΄“ 3, "4 

ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ, 

ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 
: Ν - 7 ΜΡ ἄλλοι δ᾽ ἀνδραπόδεσσι" τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν. 475 

5 3 ΧΝ 

παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ 
΄“ 3 δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 

’ [ ἊΝ , ᾽7ὔ ἈΝ 

παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς 

σμερδαλέα κτυπέων" τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἥρει' ει Κτυπ ΧΟ {1 
“-᾿ ξ 7 3 4 γ, 

οἶνον δ᾽ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη 480 
Ν" 7ὔ Ν “ ε 7.. - ,ὔ͵ πρὶν πιέειν, πρὶν λεῖψαι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι. 

΄ ΥΜΥΑ ας νοΆ ΜῊ Λ “ [ῳ κοιμήσαντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

458 σὺν] σοὶ α ΝΕ ὅσον τ᾽ Ζεπ. νιιΐρ. : ὅσον ὦ ἃ Ἃ 4]. : ὅσην τ᾿ ΔΓ. 
σιν: 465 δ᾽ ὍΘ:τ Α 55. 8]. : τ᾿ νυ]ρ. 472 ἔνϑεν ἄρ᾽ εοὐά. 

474 αὐτῇσι Ατ. (ν..) Ὁ κ' Ὁ Α Β Ὁ Τὶ 8]. : αὐτοῖσι εεΐ. 475 81}. 
Ζεπ. Ατὶβίορῃ. Αζσ. ἀνδραπόδοισι Ατ. Ὦ ν. 1]. ΔΡ. Επϑέ. 481 πιέ- 
μεναι πρὶν ΔΥ, Ἡ : πιέμεν πρὶν Ν5 Ν5 482 οπ. Ζεη. 



ΙΛΙΑΔΟΣ 

5) ον Ν ἦν 3, ὩΣ 5 Ὁ) τὰ 

Ἡὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾿ αἴαν. 
Ν ὡς “- ᾿} ἊΝ ’ὔ , 

Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος 
3 μ “᾿ Ι 3) ’, ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο 

ΔΙΑΥΟΑΣ , 3}. 05) ’ Ν 9 κι ΟΝ ΠΝ 3, αὑτὸς δὲ σφ ἀγόρευε, θεοὶ ὃ ὑπὸ πάντες ἄκουον" 

ἐπ 

ἐς , , Ν “ , , κέκλυτέ μευ, πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, 
» 3 Κ Ι Ν 5.0 ’ ’ὔ 
ὄφρ εἴπω τὰ με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 

, “3. φ Ν ’ 7 3 μήτε τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μῆτε τις ἄρσην 
’ ΄ 5. ΔΝ “" 3 5.6 οὶ " πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 

3 “᾿ 9 » ῃ Ζ , ΜΝ αἰνεῖτ᾽, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα. 
ἃὰ σ᾿ ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω Ιο 

Ν ον - 
ἐλθόντ᾽ ἢ Γρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσι, 

πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε" 

ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα, 
“ “- ͵ τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον, 

ῇ 3 ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός, 15 
“ Υ̓ ) 2) Δὲ οἱὲ “ 3 , 2 Θ᾽ Ν 7, 

τόσσον ἔνερθ᾽ ᾿Αἴδεω ὅσον οὐρανὸς ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης" 
“ ἵ γνώσετ᾽ ἔπειθ᾽ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων. 

εἰ δ᾽ ἄγε πειρήσασθε, θεοί, ἵνα εἴδετε πάντες" 
ῇ σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες 

πάντες τ᾽ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι" 20 

1 Ροβέ ν. 52 βογίρϑι Ζεῃ. 4 ὑπὸ) ἅμα 5 6 οπι. οἄ 7] [ὁ Α Ὁ 
τι1΄᾿νἹ δὶ. ἀνώγει ΝΖ ν1 νι; ἐνείπῃ Ἑ ἡ θεῶν Ατ. Ὦ 
ΤΟ ἀπάτερθε ΑτἰΞίορῇ. : μετόπισθε Ζεῃ. 18 πασα[ι Ῥ7 



8. ΛΙΑΔΟΣ Θ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ᾽ ἐξ οὐρανόθεν πεδίονδε 
Ζῆν᾽ ὕπατον μήστωρ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε.. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαν, 
5 ΄᾿ ᾽ὔ 5 ᾽ὔ 3 3 “» 7 αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ᾽ αὐτῇ τε θαλάσσῃ 

Ν 7 Ν Ν ΕΥ̓ 3 ἊἍ σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο 25 

δησαίμην, τὰ δέ κ᾽ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο. 
, ϑ)» ΤᾺΝ ᾽ὔ 3 ΆΤΟΝ “ ’ὔ 3 ἢ ΑΥΡΟ Ὺ.Ὁ Τ5 ’ 39 

τόσσον ἐγὼ περί τ εἰμὶ θεῶν περί τ᾽ εἴμ᾽ ἀνθρώπων. 
Ὧ ᾿ αθ᾽ ε δ᾽ "᾽ Ι ΩΝ 3. - 

ς ἐφαθ,, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 
μῦθον ἀγασσάμενοι: μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν. 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῷπις ᾿Αθήνη:" 30 
(055. ᾽ Εα 01 7 Φ » 

ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων, 

εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν" 

ἀλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ᾽ αἰχμητάων, 
“ ἊΝ Ν Κϑι 32 ᾿ Ψ οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 

ἀλλ᾽ ἦτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ᾽, ὡς σὺ κελεύεις" 35 
Ν 51 5) Ψ ε ΄ 3 .“᾿ 3 7 

βουλὴν δ᾽ ᾿Αργείοις ὑποθησόμεθ', ἢ τις ὀνήσει, 

ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.᾽ 

Τὴν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

“θάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος" οὔ νύ τι θυμῷ 

πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι. 40 
ὰ 5. ὖΝ ἘΝ 1» ὕὔ Ἷ 53.“ ὡς εἰπὼν ὑπ᾽ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω, 

ὠκυπέτα, χρυσέῃσιν ἐθείρησιν κομόωντε, 
Ἁ 3 ἌΡ "7 δ ἽΝ 4 35. ε " 

χρυσὸν ὃ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ᾽ ἱμάσθλην 
,ὔ » εν 3.5.5. 4 φ χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπιβήσετο δίφρου, 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν" τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 45 

μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

Ἴδην δ᾽ ἵκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, 

Τάργαρον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις. 
᾿ 5 3) ἊΝ 2 “ ἴον 
ὧνθ᾽ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

22 μήστωρ᾽ ] Κρονίδην 185 γρ. Οδ: πάντων Ατἰδί, ἀξ πηοΐ, 8Π. ΠΟΟΔῚ 
235 πρόφρων] πρόσσω ΡίοΙΪ. Ῥιπά, ἐθέλωμι Ατ. 25-26 «αἰῆἢ. 

Ζεη. 27 ὧν τεῖὶ 7 ᾿ 428-34 αἰῇῃ. ἢϊς Ατ. 29 φρασσάμενοι 
ν. 1. δηΐ. 325-58 διῇ. Αγ. 35 ὡς Αγ. ὥ ιλ Α Β Τ; εἰν. 1. αηΐ., 
να]ρ. : ἧἡΓ 1 27 οπι. Ζεη. 38 Ἰτ[]ρ ανδί Ἰων τε θεων τε Ῥ 

384 (ΞΑ 361) 7 839-40 εἰῃ. ἢϊς Αγ. (-.Χ 1:832--184) 44 ἐπε- 

μείβετο 6 48 ἔνθα τέ ξζ 4]. : ἔνθα δέ νυϊξρ. 49 αγκυλομητεω Ὁ 
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’ 3) 5 , Ἂς 3. ΟΝ Ν Υ λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν. 50 

αὐτὸς δ᾽ ἐν κορυφῆσι καθέζετο κύδεϊ γαίων θῇ ἣ ᾿ 
5 ’ ’ ΄ Ν “ 3) ΄ι εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

Οἱ δ᾽ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ 
ἐσ Ν “2 . ΙΝ 3 2 “ 7 

ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ ὃ αὑτοῦ θωρήσσοντο. 

Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὁπλίζοντο, 55 

παυρότεροι" μέμασαν δὲ καὶ ὡς ὑσμῖνι μάχεσθαι, 

χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν. 
΄ 5 ἌΡ ’ὔ 3 5... γ9} “ 

πᾶσαι ὃ ὠϊγνυντο πύλαι, ἐκ ὃ ἐσσυτο λαὸς, 
7 3. ἢ “, ἊΝ ΡΠ) Ν 3 ( πεζοί θ᾽ Ἱππῆές τε' πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, όο 
σύν ῥ᾽ ἔβαλαν ῥινούς, σὺν δ᾽ ἔγχεα καὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 

Ἂ 5, Ν 2 , 3 ’ χαλκεοθωρήκων: ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
Υ̓͂ 5) 4 Ν 3 Ν 3 Τὰ 

ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
Υ τ ". 5 », Ν 5 Ν (ὦ - “ 

ἐνθα δ᾽ ἂμ οἰμωγὴ τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 

ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 65 
» Ν ΟΥΝ 9 ΡΣ 6 ς Χ ἐϑὶ Οφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἥμαρ, 

. “. ’ τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός. 

ἦμος δ᾽ ᾿Ηέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, 

καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα" 

ἐν δὲ τίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο, 70 
Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 
», 3 5 3 “ ἕλκε δὲ μέσσα λαβών: ῥέπε δ᾽ αἴσιμον ἦμαρ ᾿Αχαιῶν. 

αἱ μὲν ᾿Αχαιῶν κῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ 

ἑζέσσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν" 

αὐτὸς δ᾽ ἐξ Ἴδης μεγάλ᾽ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ 75 
ἧκε σέλας μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν: οἱ δὲ ἰδόντες 

[ , τ θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν. 
3, “᾿ 3, " 

Ἔ»νθ᾽ οὔτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 

50 κατὰ 6 Επϑ5ι. Α ΒΟ ΓΤ δ]. : παρὰ Ν!: περὶ ρΡ]ετίαπεα Ροβί 52 
φααίίαογ ν55. δἀά. Ὧ7 54 ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ] τοὶ δ᾽ αὐτόθι ν.]. απί. 
548. Ἰισεσίὶ,͵ 7ι 54 6 -- Β 477-479 7 55 ὅπλίζντο Δ΄. ἘΒ 
Τ αἱ. : ὥπ- ςεἰ. 5580 64 --Λ 57-ὅο 7 58 ωιγοῖντο ΚΠ) 
59 οπ. Ὁ) 17 ιν. 64 ἔνθ᾽ ἅμα οαᾳ: ἔνθ᾽ ἅμ᾽ ῬΒΟΙ.951,15 ΜΈ ΟΥΥ ν᾿ 
γι γη0 4]. : ἔνθ᾽ ἄρα Ῥ1' 38 ν"Π ὅξϑεαῦο -- Σ 535-537 9) 
αν τί β}ῖ ἀείπάε ἔογί. ψφαδέξιοσ νεγβιβ ἀθρεγαεὶ ὅο αὐτὸς δὴ 
οἷξ. Ἐπ5. ΡΓβερ. εν. Χὶ1]. 13) 59 η3-,4 «εἰ, Αἵ. η4 ἕζεσθεν ν. 1. 
δηΐ, 77 εἷλεν) ἥρει Ὃ 1.191,.2 Μ|0. ν, 1, ἴὰ ἃ 
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5 “ 

οὔτε δύ᾽ Αἴαντες μενέτην, θεράποντες "Αρηος" 
Νέστωρ οἷος ἔμιμνε Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν, 80 

οὔ τι ἑκών, ἀλλ᾽ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ 
- ΠΟ 74 

δῖος ᾿Αλέξανδρος, “Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 

ἄκρην κὰκ κορυφήν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων 
,ὔ 2 Ἅ Ν ΣΕ Ν 2 κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν. 

ἀλγήσας δ᾽ ἀνέπαλτο, βέλος δ᾽ εἰς ἐγκέφαλον δῦ, 85 
σὺν δ᾽ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ ρ μ ρὶ χαλκῷ. 
Σ 3 

ὄφρ᾽ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε 
(2 5. ,ὔ 3. 3 [ [2 φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ ᾿Είκτορος ὠκέες ἵπποι 

τϑὴ να κϑι 5 ἈΝ Ν ΕἼΣ Ε ἱε 
ἦλθον ἀν ἰωχμὸν θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες 
Ὁ Ἅ Ἧ Υ τ Ὲ ᾽, 9 Ν ἊΝ Εκτορα' καί νύ κεν ἔνθ᾽ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν 90 

3 Ἂς 4. ΕΘ ΟΝ 7 Ν 3. ἣν , 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
ἣ “ 

σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησεν ἐποτρύνων ᾿Οδυσῆα" 
Ἧ “ “ διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

΄“- ,7ὔ Ν ΄᾿ Ν Ν ἃ 3 ς ΄ 

πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὡς ἐν ὁμίλῳ; 
’ , ᾽ὕ 7 5] ΄ ᾽ὔ 

μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξ. 95 
5 Ν ΧΕ, » 3 Ζ ΡᾺ “ 39 ἀλλὰ μέν᾽, ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα. 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
"0. ΄- “ 

ἀλλὰ παρήϊξεν κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 
. 3 3 Ἶ » ΩΝ “ 2 ἊΝ Τυδείδης δ᾽ αὐτὸς περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχθη, 

στῆ δὲ πρόσθ᾽ ἵππων Νηληϊάδαο γέροντος, Ιοο 
7 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
“3. 3 ᾽ὔ “ὦ γέρον, ἢ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταΐ, 

σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει, 

ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι. 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 105 
οἷοι Τρώϊοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 

) ’ κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι, 
οὕς ποτ᾽ ἀπ᾿ Αἰνείαν ἑλόμην, μήστωρε φόβοιο. 

10 οὔτ᾽ Αἴαντε δύω ( Ν18 81 ἐτείρετο)] ἐδάμνατο Αγ. (ἔν τισι τῶν 
ὑπομνημάτων) 108 ὀπάζει ΑΥ. νι]ρ. : ἱκάνει Ὁ απ’ 1 Τ 4]. ν. 1. ἰπ Α: 
ἐπείγει Τ) απ. [χῖοῃ τοϑ δίῃ. Ατσ. μήστωρε Ατ, νυ]ρ. : μήστωρα 
ΡΙαΐο [ἀςἢ. τοι Ὁ, 6 5' Β 55. ΡΠ ΝΗ 
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" ἊΝ [4 Ψ, ’ Ν “.ο 

τούτω μὲν θεράποντε κομείτων, τῶδε δὲ νῶϊ 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ “Ἕκτωρ 11 

εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν." 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
Νεστορέας μὲν ἔπειθ᾽ ἵππους θεράποντε κομείτην 

ἴφθιμοι, Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ. 
τὼ δ᾽ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην" 115 

Νέστωρ δ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 
23 ὦ ψ 323ὦ " Υ͂ μάστιξεν δ᾽ ἵππους" τάχα δ᾽ “Ἕκτορος ἄγχι γένοντο. 

“ 35. 52Ὰ “ 3 ’ 7 ἘΠΛ 
τοῦ ὃ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός" 

᾿ “ , 3.....5 μ ξ ΣΡ Χις “ ῇ καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν, ὃ δ᾽ ἡνίοχον θεράποντα, 
υἱὸν ὑπερθύμου Θηβαίου ᾿Ηνιοπῆα, 120 
[ν ε 7235 ΥΓ'᾽ [β ““ ἊΝ ’ 

ἵππων ἡνί᾽ ἔχοντα βάλε στῆθος παρὰ μαζόν. 
δ 3.9. 5, 3 [, (ς » ζ τ τα ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 
ὠκύποδες" τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 
Ὁ 3 5 Ν 5 ζ [4 « ’ Εκτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο" 

Ν ἊΝ " 3 »» ΜΝ 09 » , ες ἊΨ τὸν μὲν ἔπειτ᾽ εἴασε, καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 125 
ἴω ε Υ ΟΥ , Ψ ΟΣ Πὰς Ν. 

κεῖσθαι, ὁ δ᾽ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν" οὐδ ἂρ ἔτι δὴν 

ἵππω δευέσθην σημάντορος" αἶψα γὰρ εὗρεν 

᾿Ιφιτίδην ᾿Αρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ᾽ ἵππων 
3) ’ 32 , , ΄ (δ ν ἐρν λυ ὟΝ 

ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν. 
Μἷ Ν “ Νν 9 ζ 4 , ἔνθα κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο, 130 
[4 ’ἤ Ἃ ΝΥ ΤΆ, 3... 3} καί.νύ κε σήκασθεν κατὰ ᾿ἵλιον ἠὕΐτε ἄρνες, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε’ 
7 2} ΌΝ Ν 2 ὌΝΟΣ ἢ “᾿ ’ 

βροντῆσας ὃ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ ἀργῆτα κεραυνὸν, 

κὰδ δὲ πρόσθ᾽ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε" 

δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου καιομένοιο, 135 
Ν 3 Ψ ζ 4 εἰ ἀϑϑ ἣν τὼ δ᾽ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ᾽ ὄχεσφι: 

Τορ κομείτων ΑΓ. να]ρ.: κομείτην Ζεη. ἃ ἔϊ 19 Α 55. Β ( 83ἱ. 
110 ἱπποδάμοισιν ὈτδᾶοΟ 46 τηείΓ. 52, 7) Ὁ 6 6 5᾽ Ὦ ο 8]. τι ἢ ΓΑ 
ΒΤ 4]. 114 ἴφθιμος ῬτπαὉΑ Ὁ ΝΈΨΙ 116 φοινικόεντα Ἢ 8 ἃ 3 
Α 8. 123 ΟΠπΊ. ΘΒ 128 Ἐρασιπτόλεμον Ζεη. ΡΟΒΕΙΞΙ 

Τρῶες ὑπ᾽ ᾿Αργείων, ἔλιπον δέ κεν Ἕκτορα δῖον 
χαλκῷ δηιόωντα, δάμασσε δέ μιν Διομήδης 

δαἀά, απἰάδπὶ απ. (ἔν τισι τῶν παλαιῶν Τὴ) 
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, 3. 5 “ { Ὁ γὰ ’ὔ 
Νέστορα ὃ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, 

“- “ [4 

δεῖσε δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε’ 

“Τυδεΐδη, ἄγε δὴ αὖτε φόβονδ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους. 
“Ὰ 3 ᾽ὔ Ὡ“ 3 Ν 3 [. ιν 19 7 ἡ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ᾽ ἀλκή; [40 
“ Ν Ν ὔὕ ᾽ὔὕ Ν “- 3 ῇ 

νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει 

σήμερον' ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσι, 
΄ ΡΣ ᾽ ᾿ ἊΝ ’ 3 ’ὔ 

δώσει: ἀνὴρ δὲ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο 

οὐδὲ μάλ᾽ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι." 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 145 

“ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 
5 Ν 7.2 ρ ΤΕ ΚΝ Ε ᾽ὔὕ Ν ἊΝ ε ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει" 
5} [ ’ὔ 5. Ν , δ .5 γ κτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων" 

οἱ “ π᾿ 

“Τυδεΐδης ὑπ᾽ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵκετο νῆας. 
“ 3.5.9 “ » ,ὔ 3 “ ’ Ρ.)] ὥς ποτ᾽ ἀπειλήσει' τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών. 150 

: 7 Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

“ὦ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες. 
Ψ ΄ 2Ὁ Ν ἈΝ .9 7 

εἴ περ γὰρ σ᾽ “ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει, 

ἀλλ᾽ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες 

καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαθύμων ἀσπιστάων, 155 
39 

τάων ἐν κονίῃσι βάλες θαλεροὺς παρακοίτας. 
ἃ ὡς ἄρα φωνήσας φύγαδε τράπε μώνυχας ἵππους 

3, ϑιῦσν, 5 ὔ 3. εἰ Ν “ς΄ δ ο αὖτις ἀν᾽ ἰωχμόν' ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ “Ἑ'κτωρ 
3 “ 7, 7 ’’ ἵ 

ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο. 
“ “. ͵ τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε μέγας κορυθαίολος “Εἰκτωρ'" τόο 

“Τυδεΐδη, περὶ μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι 
ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσι" 
“- , 53... "5 ζ Ν ἐιλαῖες ὙΝΕΕΡῚ Ν ζ νῦν δέ σ᾽ ἀτιμήσουσι: γυναικὸς ἄρ᾽ ἀντὶ τέτυξο. 

Υ̓ Ἂς Ἁ 2 ἊΝ 3 » 3 “ ἔρρε, κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο 
᾽ὔ «ε 7ὔ 5 7] 5. Ν “Ἂ 6 πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας 165 

“«ξ 2 Ἂ ,ὔ 7 27) 
ἄξεις ἐν νήεσσι" πάρος τοι δαίμονα δώσω. 

137 φύγεν ν.]. δἀπί. ᾶο ἃ 55. 15 1Ψ16 4]. φοινικόεντα ὁ Ὦ ἸἘῬ 
Α πὶ. Ὁ. Επβί. 1309 δὴ αὖτε] νῶϊ Ζεη. 163 ἀντὶ τέτυξο 
(ψειὶ ἀντιτέτυξο) Δτ. ὦ Ὁ 1 Ὁ Ν! 4]. : ἀντετέτυξο ναΐξ. τ64--τ66 «1ῃ. 
Διυιβίορῃ. Αυσ. 166 δαίμονα δώσω] πότμον ἐφήσω Ζεηῃ. 
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τῇ Ν 2 

Ὡς φάτο, Τυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν, 
-“ μ ἈΝ [4] ’ὔ , ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι. 

Ν Ν Τὰ Ν , ΑΝ Ν τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 
Ν ΝΑ ΕΥΛ Ὁ 5... Ὁ] Δ 3, 4 » ἐ Ν 

τρὶς ὃ ἂρ ἀπ᾿ ᾿Ιδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς 110 
δὰ νΝ 7 [ « , ΄ 

σῆμα τιθεὶς Τρώεσσι, μάχης ἑτεραλκέα νίκην. 
ο᾽ ΝΣ: Ἧ ΦΉΣ Ν 5. Εκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀῦΐσας" 
“Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταΐί, 
5. 7 “ ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

’, ϑο » 7 ΄ 

γιγνώσκω δ᾽ ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων 175 
νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα' 

’ ὰ : , νήπιοι, οἱ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο 
5 { 3 3 ’ ὮΝ 3 3 ’ ς Ν Ὥ γᾺ Ἔ ἀβλήχρ᾽ οὐδενόσωρα" τὰ δ᾽ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει: 
“ Ν ε", ὑ ( , 5, { ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν. 
9 ϑυ ἐδ Ν Ν “ ἴω , : 180 ἀλλ΄ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι, 

2 ἊΝ τὰ , μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσθω, 
ἑ “ 7 

ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς 
"Δ 74 ἊΣ Ἂ 5 , ε Ν ΩΣ Ὁ») ρῥγείους παρὰ νηυσὶν ἀτυζομένους ὑπὸ καπνοῦ. 

ἃ 3 Ν “ δ ἴς ,ὔ 
ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε" 

“Ξάνθε τε καὶ σύ, Πόδαργε, καὶ Αἴθων Λάμπε τε ὃῖε, 
΄“ ἃ 

νῦν μοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν 186 
Σ ’ὔ 3 Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Ηετίωνος 

ὑμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔθηκεν 

οἷνόν τ᾽ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι, 
Δ. , Ψ ,ὔ ς Ν ’ Ν ὍΣ ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι. 190 
ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον, ὄφρα λάβωμεν 
» ’, ᾿ 7 “ “Ὁ ἰ 2 ὃν Ὁ“ 

ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει 
ὑρῷ “ 

πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν, 
ΦΊΟΤΑΣ 3: 3, 59), 7, « Ι 

αὐτὰρ ἂπ ὥμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο 

δαιδάλεον θώρηκα, τὸν “Ἥφαιστος κάμε τεύχων. 195 

τ68 ἃ 
ἢ μήτε στρέψαι μήτ᾽ ἀντίβιον μαχέσασθαι 

εαά. αυϊάκπι δηΐ. 170 ἀπ᾽] ἐπ᾿ 6. ν.]. ἴθ Α 177 οἱ ΑΓ. σοαά. : οἷ᾽ 
θιοη. 514. 179 δ᾽ εὐρέατ'ὶ 9, γρ. 6 185 οπι. νι]ρ. : Π40. 
δοᾷᾶ 5... Ὁ΄ Ἐπί. 8]. καπνῷ Ὁ Θὲ Ῥ 00 4]. ν. 1. αρ. Επι5ὲ. τ8ς δίῃ. 
Ατ 189 «ἰἢ. Ατὶβϑίορῃ. Αγ. 101 αἵ κε ν. 1. απί., 31,,1.10 Μτ 
ΟϑΤ' {0 ν10 
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εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἐελποίμην κεν ᾿Αχαιοὺς 
αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων.᾽" 

ὰ Υ 2 3 , 7 Ν ’ σ“ ὡς ἐφατ᾽ εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια ᾿ Ήρη, 

σείσατο δ᾽ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν ᾽Ολυμπον, 
καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἀντίον ηὔδα" 200 
ςς ἃ ’ 2 Ψ, 3 ᾿] 7 3 ΙΝ ’ὔἢ ὦ πόποι, ἐννοσίγαι εὑρυσθενές, οὐδὲ νυ σοΐ περ 

ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός. 
τ 7 Ἄμε τς 7 Ν Ὁ τος ΝΣ ΣΝ ϑγεν ἢ 

οἱ δέ τοι εἰς ᾿Ελίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσι 

πολλά τε καὶ χαρίεντα' σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην. 
» ’ 3) τ ΟΥΑΙ “ “ 3 ’ὔ 

εἴ περ γὰρ κ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοΐ, 205 

Τρῶας ἀπώσασθαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν, 
3 “ 3. ἢ 3.1.9 ’ Ἁ ᾿ »] 4 393 αὐτοῦ κ᾿ ἐνθ ἀκάχοιτο καθήμενος οἷος ἐν ᾿Ιδῃ. 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχθων" 
ΠΟΘΕΙ͂; 3 7 ΄- Ν “ " 

ρη ἀπτοεπές, ποῖον τὸν μῦθον ἐειπες. 

οὐκ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι 210 
ἐ 7 Ν " 2 ἌΝ ΚΟ ΝΝ 7, ’, 2 33 
ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἡ πολὺ φέρτερός ἐστιν. 

ὰ ε Ν “ ἈΝ 3 72 ϑὺς δ 
ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

«- 3 “ 2 “- 2 Ν Ψ Υ 
τῶν ὃ, ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε, 

πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων 

εἰλομένων: εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος "Αρηϊ 215 
Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἵ Ζεὺς κῦδος ἔδωκε. 

καί νύ κ᾿ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐΐσας, 
᾽ ᾿ς καρ ΕΘ τς Ν Και ς ΣΦ , ’ “ εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ ᾿Αγαμέμνονι πότνια ᾿ Ηρη 

αὐτῷ ποιπνύσαντι θοῶς ὀτρῦναι ᾿Αχαιούς. 

βῆ δ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 220 
’ὔ 7 ὩΣ " 2 Ν ,ὔ 

πορφύρεον μέγα φᾶρος ἐχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 

στῆ δ᾽ ἐπ᾿ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηὶ μελαίν ἢ ἣος μεγακήτεϊ νηὶ " ῃ, 
3 ἥ ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, 

ἡμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο 

1978 Ἰυς μαλα γαρ κεῖ Ῥ] 199 ενίκλισμωι πελείμιξε 7 
1998 χερσιν ὃ αἸμφοτεραισιν εἶλε χθονα πουλυβοτειραν Ὁ 202 1 αρ- 
γειων ολοφί ὴἘ70 2028 κΊακον οιτον  )ηΓ, οεἴ.354 202} ενἾος ριπ[ηι 
ὉΠ, εἴ. 339. 208 σοι ΗὴἿ7 2048 και μί 567 206 Ζῆ᾽ν᾽ Ατ. ΝΊς. ἃ 1 
ΑΒΟΘΡΤ ἃ. 2οό ἃ Ἰμι Ῥ1 207 ἔνθα κάθοιτ᾽ ἀκαχήμενος Ζεῃ. 

213 ἀπὸ] καὶ Ζεῆ. ἀπὸ τάφρου πύργος ν. 1. απί. ἔεργε εἴ ἔρυκε 
Αγ. (διχῶς) : ἔρυκε Ῥα]2, ΝΕ 55. 2τθε [ἔνθα κε λοιγὸς ἔην καὶ 
ἀμήχανα ἔργα γένοντο 7 21τη ἐΐσας] Ἰων (5ς. ᾿Αχαιῶν) ))7 
219 ᾿Αχαιούς] ἑτΊ]αιρους Ὁ)7 220 εἰσίας Ὁ 224--226 ΟΠ. νι]. : 
ΒΑΡ, Ἐ6 1 4]. 

ΗΟΜ. 11.. 11 
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ἠδ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αχιλλῆος, τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας 225 
, “- “- 

εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν" 
»»"». Ν ᾽ “ 7 

ἡῦσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνὼς" 

“ αἰδώς, ᾿Αργεῖοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί" 
ΝΞ Ἅ 3 ᾽ὔ Φ“ Ν Ι “ν ΕᾺ 

πῇ ἐβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι, 
Δ τ ΕἸ ΡΠ 5.,1.5 , , δ ἢ Ν ἃς ὁπότ᾽ ἐν Λήμνῳ κενεαυχέες ἡγοράασθε, 830 
5" “ Ν κι 9 ἰξ 
ἔσθοντες κρέα πολλὰ βοῶν ὀρθοκραιράων, 

πίνοντες κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, 

Τρώων ἄνθ᾽ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος 
3.55 ͵ “ 2 ἌΣ ΕΝ ῸΝ 5» ’ 3 

στήσεσθ᾽ ἐν πολέμῳ: νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν 
“, ὰ “ 4 μ Εκτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ. 235 

ἴσι Ζεῦ πάτερ, ἢ ῥά τιν᾽ ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων 
ΟΣ ΨΚ Υ ᾽ὔ , ΄ι 3 ἐ 

τῇδ᾽ ἄτῃ ἂασας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας: 
3 ἊΣ ἌἍ ,ὔ Ν , ἊΝ 

οὐ μὲν δὴ ποτέ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν 

νηὶ πολυκλήϊδι παρελθέμεν ἐνθάδε ἔρρων, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί᾽ ἔκηα, 240 
ὉΠΛ ’ὔ 5 ’ὔ ». Ι ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 
ἀλλά, Ζεῦ, τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ" 

3 Ν. [4 5 «ς Ϊ) Ἂν 3 Ψ 

αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι, 

μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι ᾿Αχαιούς." 

Ἃς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα, 245 
νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ᾽ ἀπολέσθαι. 

αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε, τελειότατον πετεηνῶν, 

νεβρὸν ἔχοντ᾽ ὀνύχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχείης" 
πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περικαλλέϊ κάββαλε νεβρόν, 
Υ Ζ. Ν (ἐ 72 3 { ἔνθα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέζεσκον ᾿Αχαιοί. 250 

5 Μ 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽ ὅ τ᾽ ἄρ᾽ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις, 
“ 

μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

228 ἐλεγχέες Ατ. 230 εὐχετάασθεν. ]. 'π Α 231 δἴῃ. Ατσ. 
235 δίῃ. Αὐὶβίορῃ. Αγ. 237 ἄασας νιιΐδ. : ἄσας ΣῚΡ ΑΒΟΌΤ 
1! δ]. 240 ἔκηον ὦ ἃ αἱ 1 ψ1νῈἘ: ἔκαιον ο)᾽ Ν15 1 γ8Σ; 
καῖον Ὁ1.,18 244 οτη. Ὁ] 246 ἀπολεῖσθαι Ατ. 249 κἀββαλεῚ 
θηκατο ν. 1. ἴῃ Α 251 εἶδον 6 Νέ Οϑ ἃ]. : εἴδοντο Διὸς τέρας [αἰγιό- 
χοιο] Ῥ 252 ἃ Ὁ 

Ζεὺς δὲ πατὴρ ὥτρυνε φί ... 
εἶξαν δὲ Τρῷες τυτθὸν Δα ναῶν... .] 

δαά. Ὁ 
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Ἔνθ᾽ οὔ τις πρότερος Δαναῶν, πολλῶν περ ἐόντων, 
» "ἢ ῇ ͵ 3 7 “ 

εὔξατο Τυδείδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους 

τάφρου τ᾽ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι, 255 
Ν, “ 

ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστήν, 

Φραδμονίδην ᾿Αγέλαον: ὁ μὲν φύγαδ᾽ ἔτραπεν ἵππους" 
“- Ν 7, ΄ 3 , ΤΟΣ 

τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 
ν ’, Ν Ν ΄ Υ 

ὦμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν" 
[ - 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 26ο 
Ἄ ΄ Τὸν δὲ μετ᾽ ᾿Ατρεΐδαι, ᾿Αγαμέμνων καὶ Μενέλαος, 

Ζ' Ἰ 5. 51 ἢ Κ᾽ δα 9 , 9 » 
τοῖσι ὃ ἐπ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν, 

“ κου αδαν Ων) ἊΝ Ν 5 [ 3 “Ἄ 

τοῖσι ὃ ἐπ ᾿ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων ᾿Ιδομενῆος 
ἶ , δὰ τὸ 3 ΄ὕ΄ 3 , 

Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ, 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾿ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός" 265 
Τεῦκρος δ᾽ εἴνατος ἦλθε, παλίντονα τόξα τιταίνων, 

“ 3Λ 5 “. 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ "Γελαμωνιάδαο. 
» 3 » ΝΕ ε 7 [β οχτε ὡς Ὁ“ ΘΗ ΟΝ 
ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος" αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 

ἋἍ 5 ἈΝ (90, 3.5 5.. ΄ὔ 2 ες Ἁ 

παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν᾽ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ 
Ξο ᾽ 5. » βεβλήκοι, ὁ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, 270 

οὐ ὡς ε ΩΝ “΄Ν Π.. ὰ ΣΩ͂Ν ΄ ᾽ὔ αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὃς ὑπὸ μητέρα δύσκεν 
ς Μ» 5 ε ὔ| “. 7 ΄ 

εἰς Αἴανθ᾽" ὁ δὲ μιν σἀκεὶ κρύπτασκε φαεινῷ. 
» - δ “ Ενθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων; 

1 “-“ Κ Ορσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ ΓὌὍρμενον ἠδ᾽ ᾿Οφελέστην 
ἰ 

Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην 275 
καὶ Πολυαιμονίδην ᾿Αμοπάονα καὶ Μελάνιππον. 

ὔ 

πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 
Ν κὰν χοὸς ΄ Υ̓ 2 “ 5 ’ 

τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
, " “ [2 5 ἢ ’ τόξου ἄπο κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας" 

“ Ν 3 ΞΈΣΩΝ ΞῸΝ ’ὔ Ν “ Υ 

στῆ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε" 280 
“ 7 “-“ 

“Τεῦκρε, φίλη κεφαλή, Γελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
! 3 “ » 7 “ “- 7 

βαλλ᾽ οὕτως, αἵ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι 
᾽ὕ “. ΄“ Φ 3.9, δ Ψ ΟΡ 

πατρί τε σῷ Ἰτελαμῶνι, ὅ σ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα, 

255 8 (2) Ἵκειν[ 1 26ο ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι ν.]. ἴῃ Α 
267 δὲ παρ᾽ Α 11] Ν1"; δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ὁ Εἰ Β Δ]. 268 ὕπαιθ᾽ ἔφερεν ν. 1. 
15 ΒΤ 270 ὄλεσκεν ἃ Μ! ΜΝ, ν. 1. 19 277 οτη. νι]. : 640. 
σαίτα Ὁ Δπρ. 29 

ΠΕ: 
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, ’ ΡΣ Υς » Ὁ ΣΌΝ » 

καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἕνὶ οἴκῳ" 

τὸν καὶ τηλόθ᾽ ἐόντα ἐὐκλείης ἐπίβησον. 
Ν 3. 65 ἊΝ 2) 7 ς ᾿ν , " σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

» ᾿ , 3 Ο) ΝΘ 7 

αἴ κὲν μοι δώῃ Ζεύς τ᾽ αἰγίοχος καὶ ᾿Αθήνη 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 
3. τυ ϑυσ ας 7.. 2 Ν ὥ πρώτῳ τοι μετ᾽ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ θήσω, 

δ ΄, 1 ΧΑϑ εν ζ, “ 3 “ “ ἢ τρίποδ᾽ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν 
οι 29) φ ͵ ζς Ν λέ 3 “ 9393 ἠὲ γυναῖχ᾽, ἣ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων" 
ςς 5 .« , ), ΄ Χ ϑΙΚΟΝΝ Ατρεϊδη κύδιστε, τί με σπεύδοντα καὶ αὑτὸν 

’ ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι 
“᾿ ’ὔ 

παύομαι, ἀλλ᾽ ἐξ οὗ προτὶ ἵλιον ὠσάμεθ᾽ αὐτούς, 
2 “ Ν , Ϊ2 Υ 2 » 

ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω. 

ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀϊστούς, 
“ ϑ.. 09 ΝΞ “- 3 “4. 3 “ 

πάντες δ᾽ ἐν χροὶ πῆχθεν ἀρηϊθόων αἰζηῶν" 
“ 2 3 ᾽ὔ , ’ὔ “ 32 

τοῦτον ὃ οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα. 

Ἢ ῥα, καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 
ἡ , 
“Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός" 
καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρθ᾽, ὁ δ᾽ ἀμύμονα ΤΓοργυθίωνα 

υἱὸν ἐὺν Πριάμοιο κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ, 
, ΕΟ 3 ’’ 3 , “ { 

τόν ῥ᾽ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ 
Ν ,ὔ 3.6. “ “κ 

καλὴ Καστιάνειρα δέμας ἐϊκυῖα θεῇσι. 
,ὔ ὃ ἐ ΟἾΣ ’ λ «“ ᾽ ἐνὶ κήπω μήκων δ᾽ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἣ τ᾽ ἐνὶ κήπῳ, 

καρπῷ βριθομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν, 
ἃ νὰ 5). (Ὁ Ἷ 4 , ὡς ἑτέρωσ᾽ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν. 

“- “. Ν. ἴω 2 Τεῦκρος δ᾽ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 
͵ Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός. 

ἀλλ᾽ ὅ γε καὶ τόθ᾽ ἅμαρτε' παρέσφηλεν γὰρ ᾿Απόλλων" 
ἀλλ᾽ ᾿Αρχεπτόλεμον, θρασὺν “Ἕκτορος ἡνιοχῆα, 

285 

290 

295 

300 

305 

310 

284 οἵη. Ζεη., δῇ. Αγίβίορῃ. Δσ. 200 ἵππω Ζεπ. Ατ]βίορῃ. 
ΠῈΣ ΠΕ ΘΕ γαῖ 291 γυναῖχ᾽] Ἰόπην Ζεῃ. 2094 τοι] μοι δι Ὁ 5 
φῬιαῖνθν 296 ἐκ τοῦ] αἰεὶ δ᾽ δεδεχμένος ΗΠ. 299 λω- 
βητῆρα ν. 1. ἀρ. Επιι. 304 Αἰσύμνηθεν Ζεη. Ατὶδίορῃ. Αγ. Ο Οϑ ΡΈ: 

805 Κασσιέπεια θεοῖς δέμας ἐοικυῖα εἰξ. Αἴπεη. 632 Ε 311 καὶ 
τόθ᾽ εἰ τοῦ μὲν ΔΙ. (διχῶς) : μος οοαά. 
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4 - 

ἱέμενον πόλεμόνδε βάλε στῆθος παρὰ μαζόν" 
Μ ΟἾῊς ΟΣ Δ ἢ ἰ 7 Ἧ (- ἐν ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 

“ 3 Ων 7 
ὠκύποδες" τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 
“ 2 ἌΟΝ 5 ΄, » ε ’ Εκτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο" 

, τὸν μὲν ἔπειτ᾽ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 
,) Κεβριόνην δ᾽ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα 

[2 ε γ Σ ΚΑΝ ΣΟ, Σ (τὰ ε ΟΣ ἤξῳ) 9 2 ᾽ὔ 2 ᾽ὔ΄ 

ἵππων ηνί ἑλεῖν" ὁ ὃ ἀρ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας. 

αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος 
Ἢ σμερδαλέα ἰάχων: ὁ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί, 

βῆ δ᾽ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει. 
Ρ ὡς ἊΝ “ 2 7] ἊΝ 5.-. ’; ἤτοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστόν, 

“ ΄- ον “ 

θῆκε δ᾽ ἐπὶ νευρῇ" τὸν δ᾽ αὖ κορυθαίολος “Εἰκτωρ 
ε 

3 ᾽7ὔ 5) τον Φ δι 5 [2 αὐερύοντα παρ᾽ ὦμον, ὅθι κληὶς ἀποέργει 
3) ,ὔ “Ὁ ’ [ ἊΝ 7, ’ 5. 

αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι, 
“ ΚΟ ϑντὴΣ Ν - ““ 7 7 5 ’ 

τῇ ῥ ἐπὶ οἵ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀκριόεντι, 
[οὶ Κα Εἰς χ , Ν Ν ΤΟΝ “ 
ῥῆξε δέ οἱ νευρήν: νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ, 

“ Ν Ν 2 ’ὔ ζ΄ ᾳΥ͂ εν ’ στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 
ὕ, 3 3 3 Ἢ ΄ , 

Αἴας δ᾽ οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος, 
ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε. 

Ν Ν Υ͂ ΦΆΥΟΕ, 4 4 ϑΥ ε “ 

τὸν μὲν ἔπειθ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

Μηκιστεὺς ᾿Εχίοιο πάϊς καὶ δῖος ᾿Αλάστωρ, 
“Ὁ Υ Ν ἢ [ νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 

ἊΟ 3. “ Ἂν ΑΨ δ᾽ αὖτις Τρώεσσιν ᾿Ολύμπιος ἐν μένος ὠρσεν'" 
Ὁ “3 οἱ δ᾽ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν ᾿Αχαιούς" 

͵ -- Ἕκτωρ δ᾽ ἐν πρώτοισι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων. 
ε 5). 7 ΄ Χ 3 7 ὍΝ , ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος 
ἅπτηται κατόπισθε, ποσὶν ταχέεσσι διώκων, 
δ) ᾽7ὔ ᾽ὔὕ «ε ’, ’ὔ ΄ὔ ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει, 
ὰ “ » , 3 ,, 
ὡς “Ἑκτωρ ὦὥπαζε κάρη κομόωντας ᾿Αχαιούς, 

ἌΝ 5 7] Ἂ 3 { ε Ν , αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον" οἱ δὲ φέβοντο. 

2135 ἱέμενον) νισσόμενον ἃ 19 Μ|10 Ν 6 Ψ1ι: κγ82 315 οἵη. ἃ αε δ 

837 δὲ 222 βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμῷ ΜΒ8 558 χεῖρ᾽ ν.]. αηΐ., ᾧ ἃ ἈΪΕΚΤΑα 

315 

320 

325 

330 

ΕΣ 330 διώκων ΚΑΊγΉΤ Οἱ Κη; πεποιθώς να]ρ. 340 ἑλισσόμενόν 
ΑτΤ. ν]ρ. : ἑλισσόμενός Ὅ68 αὶ Β ( 8]. 
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αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 

φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσίν, 
οἱ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες, 345 

ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι 

χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστος" 
Ἵ 

Ἕκτωρ δ᾽ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους, 
Γοργοῦς ὄμματ᾽ ἔχων ἠδὲ βροτολοιγοῦ Αρηος. 

Τοὺς δὲ ἰδοῦσ᾽ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 350 

αἶψα δ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 
τς ἃ ’ Ὁ) ’, Ἁ , 5.6 πιο. ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτι νῶϊ 

2 κι 
ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόμεθ᾽ ὑστάτιόν περ; 

“ Ν Ν ων »} ΚΖ Μ᾿ οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται 
5 δ ἜΗΝ ε “. ε Ν ὦ 3 ἐεῖς ΧΟΟ ΡΣ “ ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὁ δὲ μαίνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς 355 

7 

Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε." 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
ςς Ν ’ὔ ὍΣΕΣ Ἂ ΘΊΤΟΣ 7 καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ᾽ ὀλέσειε, 

Ν ΣΡ Ὁ ὔὕ ’ὔ 9 γι γ χερσὶν ὑπ ᾿Αργείων φθίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ" 
2 ἊΝ ἊΝ ς Ν Ν ἐ 3 5} “ ᾿Ξ 

ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι, 36ο 
“- ,ὔ ’ὔ 

σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς" 

οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν 
, ’ (4 ΠΝ) 3 “ 5 “ἢ τειρόμενον σώεσκον ὑπ Εϊὐρυσθῆος ἀεθλων. 

Υ̓ ε ἊΝ Ῥ Ν ») , 3) τς Δ  ς ὡΝ 

ἤτοι ὁ μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 
“- .“᾿ τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ᾽ οὐρανόθεν προΐαλλεν. 365 

εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ἤδε᾽ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν, 

εὖτέ μιν εἰς ᾿Αἴδαο πυλάρταο προὔπεμψεν 
“΄3 .«᾿ 

ἐξ ᾿Ερέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ ᾿Αἴδαο, 
Ε , 

οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα. 
“ 7 

νῦν δ᾽ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ᾽ ἐξήνυσε βουλάς, 370 
“ ε ζ 3᾽Ὁ 3 ἈΝ Ἐν α ἊΝ ,) ἥ οἱ γούνατ᾽ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου, 

λισσομένη τιμῆσαι ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον. 
Κ Ἂς ὍΜΩΣ Ἣν “᾿ ἤ ’ Υ 
ἔσται μὰν ὅτ᾽ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ. 

349 Γοργόνος Ζεῃ. οἴματ᾽ Ατ. ἠὲ Ζεη. Ῥδ σοτγ. 255 ἂνε- 
κτῶς ΑΥ. νυΐϊρι : ἀνεκτῆ ΡΠ Ι : ἀνεκτὰ ΜΈ 866 εὖ γαρ εγω Ὁ) 8 

371-372 οπι. Ζεη., δίῃ. Αγ. 373 ἔσσεται ἦμαρᾳ 5 Ν1ὸ μάλ᾽ 
ῬΓῸὸ μὰν ΜΈ ν50 02 ἑοτγ. 
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3 Ν Ν Ἂς “ π»- 9 , 7 τὰ 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νῶϊν» ἐπέντυε μώνυχας ἵππους, 
»Μ 35.ϑ, ἃ 3 ΝΝ “Ἂ Ν ’ 5“ ’, 

ὄφρ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι 
δ “πιο. ’ 7... Ἄ “ 

ἢ νῶϊ Πριάμοιο πάϊς κορυθαίολος “Ἑκτωρ 
" ἰ ΊΟΤΝΣ 7 ΄ 

γηθήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 

ἢ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 
“ “ 39 

δημῷ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
ἃ ε Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη. 

: 7 

ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους 
Ἵ “ Ἥρη, πρέσβα θεά, θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο" 

3. ᾿ῆὰς 3 »: ᾽ δ 3 ’ 

αὐτὰρ ᾿Αθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο 
“ Ν “ ε ΝΥ Ν ΦΡΩ » πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει 

, “Ψ ᾽ ᾿Ὴ ΧΕ ΟΝ Ἂ: Χ , ᾿, ποικίλον, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν, 

ἡ δὲ χιτῶν᾽ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο 
τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα. 

ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ᾽ ἔγχος 
βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 

ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 
Ψ“ Ν ) [ο 2 ΘΟ ΣΑΣ ΟΝ ΟΝ 
Ηρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἂρ ἵππους" 

αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἂς ἔχον ὯΩραι, 
“- , 7 τῆς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 

5" ἊΝ 5 “ ἈἉ Ἢ ΟὙΚΟΥΕ ΓΟῚ “ 

ἡμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ ἐπιθεῖναι. 
-“ιε 3 ϑ.. εν 7 Υ̓͂ [ τῇ ῥα δι αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ᾽ ἄρ᾽ αἰνῶς, 
Ἶριν δ᾽ ὦτ 7 ἀγγελέ : ρ ὥτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν 

Ἷ - 

“ βάσκ᾽ ἴθι, ἾἿρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ᾽ ἔα ἄντην 
Υ 3 

ἔρχεσθ᾽: οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμόνδε. 
Χ Ἂς »] 7 Ἂ Ν κχ [ Υ̓ ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

7 ΄ “ ΕἸ ϑοιὺ κε 3 7 “ γυιώσω μὲν σφωϊν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 

375 

380 

385 

390 

395 

400 

477] ἢ Ν32:: εἰ νυ]ρ. 378 προφανέντε Ατ.Α Μ' ΜῈ ΜΊ σὐνῈ; 
προφανείσας άη. ἅ ἔν Β ( 4].: προφανεῖσα 851 Ὁ 7 ν.]. ἴπ Α 8|. : 
προφανείσας ἰδὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων Ζεῃ. 381 Διὸς κυδρὴ παράκοιτις 
ΣΦ Ύρ. 1.11, γλαυκῶπις ἀθήνη 1 9 383 οῃ. ΒΟ 1,31,1ΜῈι ΝΈΤ [2 
ον ες 385--387 οπι. Ζεη., δἰ. Ατὶβίορῃ. Αγ. 
389 λάζυτο ΡίοΪ. ΡιΙπά. 390-301 δίῃ. Αζσ. 4ο1 τὸ δὲ καὶ] ὡς: 
καὶ 5ΚΑ .: καὶ μὴν Ἀ 
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αὐτὰς δ᾽ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ᾽ ἅρματα ἄξω" 
ὃς. ἡ 2 ΙΑ, , 5 ΝΝ 

οὐδὲ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 
Ὁ“ 3.9 ’ ε ( , 
ἕλκε᾽ ἀπαλθήσεσθον, ἃ κεν μάρπτῃσι κεραυνός" 495 

ὄφρα ἰδῆ γλαυκῶπις ὅτ᾽ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται ρ Ἷ γ { ρ μ χΧῆ » 
“ 3 ΕΝ ’ 7 5. Ν “ Ηρῃ δ᾽ οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι" 

ὍΝ ἴ Υ 2 “ Ψ“ ἐγ 25 αἰεὶ γὰρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπω. 

Ως ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 
βῆ δ᾽ ἐξ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν "Ολυμπον. 410 

πρώτῃσιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο 
3 [4 “ Ν , 3 ΜΝ “ ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ᾽ ἔννεπε μῦθον" 

“πῇ μέματον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἤτορ; ἢ μέματον; ρεσὶ μ ἦτορ; 
3 5." γέ 2 ,ὔ 3 ,ὔ οὐκ ἐάᾳ Κρονίδης ἐπαμυνέμεν ᾿Αργείοισιν. 

ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, ἣ τελέει περ, 415 
’ Ν πιο. ( ἢ 5) 3. Ψ γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 

αὐτὰς δ᾽ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ᾽ ἅρματα ἄξειν" 
5) ὦ 2 “ Υ 2 Ν οὐδὲ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

Ψ »}. Ὁ.) Ζ ε , 
ἕλκε. ἀπαλθήσεσθον, ἃ κεν μάρπτῃσι κεραυνός" 
» 9Ὁ ὦ ἴω “535 ἃ ΄“- Ἂν [ ὄφρα ἰδῇς, γλαυκῶπι, ὅτ᾽ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι. 420 

στ 9 » ΄ ,ὕ 5. ἙΝ πὸ ἴ 
Ηρῃ δ᾽ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται 
5.ἘΝ ’ τὴν 2 ὩΣ ἰὴ ἐγ αἰεὶ γὰρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ" 

5) ὯΝ ’ ΟΣ) 3 ῇ ᾽ὔ 32 , ΦΡ ’ 
ἀλλὰ σύ γ᾽ αἰνοτάτη, κύον ἀδεές, εἰ ἐτεὸν γε 

φ δ " » Υ 5). ὥν 393 τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι. 
ἃ “κ ’ 3 

Ἢ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 425 
αὐτὰρ ᾿Αθηναίην “Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
ςς ἃ ’ 9 ’ ἣΝ , 3 Ἔ, οἢ ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ᾽ ἔγωγε 

νῶϊ ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζειν" 
τῶν ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω, ἄλλος δὲ βιώτω, 

ὅς κε τύχῃ" κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ 430 
-»" γι.335 

Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές. 

405 ἀπαλθήσονται ΑΥ. εα. εἰΐεγα, Ἡ 408 κεν εἴπω ΔΙ. Ῥο Ὦ 4]. : 
νοήσω νι]. 4το οπ. ΒΑΒΟΜ1,ἝἜΠΠνιννΙι νην" δ᾽ ἐὲ 
Ατ. : δὲ κατ᾽ σο44. ἐς] ἐπὶ ΑΤ. 415. ἢ τ. 1.2 1.151. 20 εξ - εἰ 
να]ρ. ν. 401 Ρῖο 415 τὶ Τ, αἰγυπιαπε α Νἕ 4το ἀπαλθήσεσθαι 5 
Δ 752 420-424 κἰἢ. Ατ. 420 γλαυκῶπις ἕ «Αἱ. 422 κεν εἴπῃ 
9 Ἡ αἷ. : νοήσῃ νιυϊρ. 428 νῷϊ ΑΥ. ΟΡ ΕἼ τα : νῷϊν να]ρ. : νῶϊ τ᾽ 
ΑΥ 4]. : νῷΐ γ᾽ 6 
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7 ἕῶς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους" 
- 5. Ὁ Ν “ 7 “ 

τῆσιν δ᾽ ΩὩραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους, 
Ν Ν ἊΝ 7 ϑο τι υ...5 ’ὔ ἤ καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ᾽ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν, 

.« ΘΕ, Ν 2 4 ’ ἅρματα δ᾽ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα" 
5 ὡς ἊΣ 4 ΕΝ ΄- “ 

αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον 

μίγδ᾽ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ. 
.«Λ ε Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐὕΐτροχον ἅρμα καὶ ἵππους 

Οὐὔλυμπόνδε δίωκε, θεῶν δ᾽ ἐξίκετο θώκους. 
“ Ν δος ΠΟ Ν “ Ν 2 ΄ τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 

[τ 5. ἡ “ 7, Ν “- ῇ 
ἅρματα δ᾽ ἂμ βωμοῖσι τίθει, κατὰ λῖτα πετάσσας" 

3 ΧΝ ἊΝ γ Δ 2 Ν ’ 3 Ν 

αὑτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 
“ » 

ἕζετο, τῷ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ᾽ "᾽Ολυμπος. 
ΩΣ “ αἱ δ᾽ οἷαι Διὸς ἀμφὶς ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἥρη 

Ὁ“ 3 , 7] 7 9.5, .9 , ἥσθην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο" 
δ) τς Εὐρη Ξ 55 Ἐν Χ ,ὔ 7, 

αὑτὰρ ὁ ἔγνω ἥσιν ἐνὶ φρεσὶ φωνησέν τε" 
Ἵ ““τίφθ᾽ οὕτω τετίησθον, ᾿Αθηναίη τε καὶ “Ἥρη; 

2 , ΙΖ ’ , Υ͂ Ἁ 
οὐ μέν θην καμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 

ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔθεσθε. 
Ἷ Ὁ ΄ “ πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι, 

3 ΕΝ ΄ “ Ἧ Ὁ ΕΚ ΡΣ Δ) 2 ᾽7 
οὐκ ἂν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ ἐν ᾿Ολύμπῳ. 

σφῶϊν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα, 
Ν ,ὔ ΄ 9 -» 7 , { Υ πρὶν πόλεμόν τε ἰδεῖν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα. 

ΤΕ Ν 3 7ὔ Ν 7 7 ΘΝ ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν' 
3 Ν., 5. τεῦς 7 3 “ 7 “- 

οὐκ ἂν ἐφ ὑμετέρων ὀχέων πλήγέντε κεραυνῷ 
ΩΝ δ 39 

ἂψ ἐς ᾽Ολυμπον ἵκεσθον, ἵν᾽ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν. 
ὰ ͵ ,ὔ Ν Οἱ Ὡς ἔφαθ᾽, αἱ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿Αθηναίη τε καὶ “Ἡρη" 

7 πλησίαι αἵ γ᾽ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην. 
ΜΨ 3 ᾽ὔ ὰ 7 3 »] ἣ 3ι 

ἤτοι Αθηναίη ἀκέων ἣν οὐδέ τι εἶπε, 
7 Ν »ἤ ’ὔ , 9) Ὁ σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ἥρει: 

435 

449 

445 

450 

455 

46ο 

.441τ ἂμ βωμοῖσι Ατ. Βπι2 δ: ἂν βωμοῖσι ο ἱ Ν᾽: ἀμβωμοῖσι (ῃτΥ- 
βῖρραβ, να]ρ.: ἀμβώνεσσι ΟΡ επΕ5 448 μέν θην) μέντον Ἡ ΕΓΔΟΙ16. 
ΞΡ. Βπι5Ὲ. ΓΟ: καμέτην Ζεη. 449 τοῖσιν) τοῖον ΔΥ. 454 τὸ 
δέκεν 65. Α Β Ὁ 4]. : τὸ δὲ καὶ νυ]ρ. : καί κεν οἂ ἢ ΕἸ Τ ΝΕΨΙ8 γ)8Ἔὲ ν᾿ 1. 
ΪΠΑ ἦεν 6 5' ΑΒ Εκ' σ Ν82 4]. : ἔσται να]ρ. : ἔπλεν ἃ Τ (ἔπλευ) 
ψιῈν18 νυν. 1. ἴθ ἃ 458 οὔ. ΒΟ 502 ν52 
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ψ δ α μδ ΤΠ ἢ 57 “φ , 9 Ν ας Ηρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα 
ΜΕΘΟΛΕ ΗΝ ὁ ΄ “ ἈΝ 00 Υ̓ αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 
3᾿ “3, ᾿ ’ 

εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν" 
“ μ ἀλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ᾽ αἰχμητάων, 

οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 465 

ἀλλ᾽ ἦτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ᾽, εἰ σὺ κελεύεις" 
Ν 3.»,.ὙΜ ’ὕὔὕ ε ’ 3 Ὁ 5 ζ 

βουλὴν ὃ ᾿Αργείοις ὑποθησόμεθ᾽, ἣ τις ὀνήσει,. 

ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.᾽" 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
“ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα 470 
Ν, » Ὁ). ΟΡ.) “- , “ 
ὄψεαι, αἴ κ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια ᾿ Ηρη, 

ΔΥ 5 Ν᾽ Ν ΙΆ 

ὀλλύντ᾽ ᾿Αργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων" 
39 ἊΝ Ν ὔ 3 Ψ » [χά οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος “Ἑίκτωρ, 

πρὶν ὄρθαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεΐωνα, 
“ ς΄ Ψ 95 ἃ ε Ν 51 ἸΣΝΝ ΄ ’ ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἂν οἱ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται 475 

ζι 5) 3 Ϊ Ν ,ὔ 

στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόκλοιο θανόντος, 

ὡς γὰρ θέσφατόν ἐστι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω 
΄ 5.9 »» Ν » ’ὔ 3) Το χωομένης, οὐὸ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ᾽ ἵκηαι 

{ Ν ’ 9 ’ ’ ζ γαίης καὶ πόντοιο, ἵν᾽ ᾿Ιάπετός τε Κρόνος τε 

ἥμενοι οὔτ᾽ αὐγῇς Ὑπερίονος ᾿Ηελίοιο 480 

τέρποντ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς" 
5.5.) “ἡ 5 019 ’ὕ 3 “ » Υ̓͂ οὐδ᾽ ἢν ἔνθ᾽ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε 

σκυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο. 
ἃ τὰ Ὡς φάτο, τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη. 

ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ᾿Ωκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 485 
ω ’ ’ 5: Ὁ ,ὔ ᾿" ἕλκον νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 

Τρωσὶν μέν ῥ᾽ ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ ᾿Αχαιοῖς 
" ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή. 

4 Αι. 9 Ν ’ [τ4 Τρώων αὖτ᾽ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος ᾿Εἰκτωρ, 

463 ἀλαπαδνόν 1 Α 1 Κ18 ; ἐπιεικτόν ναϊρ. 465 ἀνδρὸς ἑνὸς 
ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς ᾳ 1,12 Μ12Μο Ν1Ν"2 (ῃ. τ.) (ΞΞ 355) 

466-468 οπι. νιιΐρ. : Π640. Ῥο 11} α 8]. 470 ἠοῦς) ἄας 
Ζεη. 4η1 ἣν Βα 011 νΠ᾽Ρ3ν.1. ἃ βοῶπι ὌΞΦΙΑ ΒΟΤΊ.ρ5. 
474 ὄρθαι ΘΟΈΠΑΤ : ὦρσαι 1,15 ΝῈΝ59 : ὦρθαι ςεί. 475-476 «ἴἢ. 
Ατ. 416 θανόντος] πεσόντος 651 ΒἘ (Ὁ ν. ]. ἴῃ ἃ 481 βαθὺς] 
πολὺς ΕΙ»α ΒΓ 482 σευ) τευ Ἀ 



δι ΤΟΣ 9 

νόσφι νεῶν ἀγαγὼν ποταμῷ ἔπι δινήεντι, 

ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος. 
ἐξ ἵππων δ᾽ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον, 

τόν ῥ᾽ “Ἕκτωρ ἀγόρευε Διὶ φίλος: ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 
Υ̓͂ τἀν ον 8 ἤ Ι Ν Ι Ν 
ἔγχος ἐχ ἑνδεκαπηχυ" πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 

3 Ν Ψ» Ν Ν ’ὔ 7 ’ αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης, 
τῷ ὅ γ᾽ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα" ἢ ὅ γ᾽ ἐρεισάμ ρ μετ 
“ κέκλυτέ μευ, Τρῷες καὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 

“ 2 ’ ἌΝ Ὁ. χά ἊΝ ῇ 3 Ν 
νῦν ἐφάμην νῆὰς τ ὀλέσας καὶ πάντας Αχαιοὺς 
δὰ 3 7 ΟΝ }] ’ ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν" 
ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα 
3 ’ Ἁ ἊΝ ΡΥ ἢ ς “ [ Αργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 
5 ΕΣ, ὁ “ ἊΝ ᾽ ἊΝ ’ἤ| 

ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ 
3 ’ 

δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα' ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους 

λύσαθ᾽ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ᾽ ἐδωδήν" 
ἐκ πόλιος δ᾽ ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα 
καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσθε 
σῖτόν τ᾽ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε, 

ὥς κεν παννύχιοι μέσφ᾽ ἠοῦς ἠριγενείης 
καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ, 

’ὔ Ν ἊΝ ’ Ὰ ’ 3 Ἁ 

μὴ πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κομόωντες Αχαιοὶ 
7 “- φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης. 

Ν Ν 3 ’ “- 2 ἴω 6 
μὴ μὰν ἀσπουδι γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι, 

ἣ ἀλλ᾽ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ, 
βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι ἥμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεν 

’ὔ νηὸς ἐπιθρῴσκων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Αρηα. 

᾽ὔ κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ Διὶ φίλοι ἀγγελλόντων 
“- ᾽ὔ , 7 

παῖδας πρωθήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας 

490 

500 

505 

51ο 

515 

493-496 οπ. (περιγράφει) Ζεη. 496 Τρώεσσι ΚΑΒ ὕνι: 
πτερόεντα νιἱξ. 501 ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν Ζεῃ. 503 ἐφοπλί- 
ζεσθον Ζεη. 505 ἄξεσθε ΡΠ 09 ν1 νι} γῆϑ γι! : ἄξασθε νυϊξ. 
513 τοὐτων] κείνων ΔΓ. (Διςίοτε ῬαΑΓΠΊΕΠ 560) πέσσοι ΔΑτ. (αν.) 
ἽΤΕΞΛΕ ΤΠ: 515 ἀποθρώσκων Ὁ εἰ ἃ ΒΟ ν.]. ἰπ Α 
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λέξασθαι περὶ ἄστυ θεοδμήτων ἐπὶ πύργων" 
θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη 520 

“ ,ὔ ’ Ἂς , "5 Υ 

πῦρ μέγα καιόντων' φυλακὴ δέ τις ἐμπεδος ἔστω, 

μὴ λόχος εἰσέλθῃησι πόλιν λαῶν ἀπεόντων. 
Φ) ἡ “ 7 ε 2 ’ὔ ὧδ᾽ ἔστω, Τρῶες μεγαλήτορες, ὡς ἀγορεύω" 

μῦθος δ᾽ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω, 
τὸν δ᾽ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ᾽ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 525 
εὔχομαι ἐλπόμενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν 
Ὁ) 3 "4 , Ἧ ἐξελάαν ἐνθένδε κύνας κηρεσσιφορήτους, 
οὺς κῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν. 

ἀλλ᾽ ἦτοι ἐπὶ νυκτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτούς, 
πιο ΩΣ ες .“ Ν , , 

πρῶϊ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 530 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν "Αρηα. 
ΥΨ » [Δ οὐ γμς Ν δ 7 

εἴσομαι εἴ κε μ᾽ ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης 

πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἢ κεν ἐγὼ τὸν 
“ ’ Υ ’ [2 χαλκῷ δῃώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι. 

ν ἃ 3 Ν ’ὔ ἌΡ ΑΝ ΥΘΙΕΝΟΝ 5" αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ᾿ ἐμὸν ἔγχος 535 
,ὔ » ’ 5) 3. 9 ἌἍ 5... 

μείνῃ ἐπερχόμενον" ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, ὀΐω, 
’ὔ 3 , 3. ΟΝ 3 ΦΉΚΟΝ ς “ κείσεται οὑτηθείς, πολέες δ᾽ ἀμφ αὐτὸν ἑταῖροι, 

3 ’ 3 ’ »] » 9 Ν ΘΕ ΟΝ, ἃ ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον' εἰ γὰρ ἐγὼν ὡς 
εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα, 

τιοίμην δ᾽ ὡς τίετ᾽ ᾿Αθηναίη καὶ ᾿Απόλλων, 540 
«ε “, ε 7 Ὁ“ Ν ’ὔ 3 ζ 395 

ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει ᾿Αργείοισιν. 

Ὡς “Ἕκτωρ ἀγόρευ᾽, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν. 
οἵἱ δ᾽ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας, 

δῆσαν δ᾽ ἱμάντεσσι παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος" 

ἐκ πόλιος δ᾽ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα 545 

καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο, 

519 περὶ] προτὶ ΚΑ ὕ! 524-525 δῇ. Αὕσ. 526 ἔλπομαι 
εὐχόμενος Ζεη. ἃ Μ5 {010 ΝῊ, γρ. Μο εἷς. ΡΙαί. νι. Ηοπι. 2. τι8 
528 οπ. Ζεη., «ἴῃ. Αγ. 529 νύκτα ν. 1. ἴη Α 534 φεροίμην ν.]. 
ΙΑ 535. 537 οἵη. Ζεη., Δ ΠΕ 15]Ρ 8.15 ποίαν! ΑΥ. 5258, 539, 541, 
Ῥιποῖ5 ποίαν! ΔΓ. 5598 εἰ Αγ. ΚΑΊ, νι ; αἱ ςεί. 539 ἀγήρως 
Ατ. Ῥοθΐᾳ Δ α]. : ἀγήραος να]δ. 540 Ατ. ποη ν]άείαγ 16 ρ 1556 

545 ἄξοντο Α΄. ΜΊ Ρε νὅ ν9ν1 νι γι; ἄξαντο να]ρ. 
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“ 9 , σῖτόν τ᾽ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο. 
᾽ὔ Ὁ» “ “ [ 3 Ν ᾽ κνίσην δ᾽ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω. 

Οἱ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας 
6 ΄ Ν [ ’ὔ 
ἥατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά. 
« ΙΣ 9 3 ΑΝ τ Ν 5» Ν 4 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην 
, ο  Τ» , “ ΟΣ Ν, “ 54,7 φαίνετ᾽ ἀριπρεπέα, ὅτε τ᾽ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ' 

ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι 
Ν , 3 ’ 3. ΔΌΣ [4 Υ͂ 3 7 

καὶ νάπαι' οὐρανόθεν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερράγη ἄσπετος αἰθήρ, 
[δ Ν ν Υ̓ “ , [ Ἃ 

πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμὴν" 

τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων 

Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο ᾿Ιλιόθι πρό. 
σχος ΡΝ. 3 ,7 Ν χ ἊΝ ἘΑ ἀκα ον χίλι ἀρ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ 

“ 7 ἥατο πεντήκοντα σέλᾳ πυρὸς αἰθομένοιο. 
“ Ν “ Ν 2 ’ 3 ’ 

ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας 
ε ’ 9.» 3. 3 “ χ᾽ ἑσταότες παρ᾽ ὄχεσφιν ἐὔθρονον ᾿ΗΩῶ μίμνον. 

Ῥοβέ 547 
ἔρδον δ᾽ ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας 

δἴαιε ρΡοϑί 549 

ἡδεῖαν τῆς δ’ οὔ τι θεοὶ μάκαρες δατέοντο, 
οὐδ᾽ ἔθελον᾽ μάλα γάρ σφιν ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρή, 
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϊμμελίω Πριάμοιο 

5όο 

565 

εἷί. ΡΙαίο ΑἸΕΙΡ. 11. 149 ἃ 553 γεφύρας ὁ 6 ἔϊ α Α Ὁ δ]. : γεφύρῃ 
νι]ρ. : γεφύραις ν. 1. ἀρ. Επιϑῖ. 554 παρὰ ὃ. σ. κ. πυρά τα ᾳ 5 
557-558 οἵ. Ζεη., αἰῃ. Ατὶβίορῃ. Αγ. 559 δὲ Δ΄. Ὁ Μ8 0809 
ΝΙΣ ν.1. τὰ ὕ9 ; δέ τ᾽ νι]}Ρ. (δέτε ἴῃ τὰ5. 4) 5όο τόσσα] ὡς τὰ 
ν. 1. απί., ν. ]. 1η Α : τοῖα ν. 1. ἴῃ Δ 562 χίλι᾽ μυρί᾽ Ζεηῃ. 
563 σέλαι (νεῖ σέλᾳ) ὁ σ'αᾳ Δ σοτ. ΒΤ ὕἱΧ}8; σέλα νυ]ρ. : σέλας ν. ]. 
ἘΠΕ ἀν ΤΙΣ 
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Ὡς οἱ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 
θεσπεσίη ἔχε φύζα, φόβου κρυόεντος ἑταίρη, 

πένθεϊ δ᾽ ἀτλήτῳ βεβολήατο πάντες ἄριστοι. 
«ε 3. 50 , », » παρα 3 ΄ ὡς δ᾽ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα, 

Βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήκηθεν ἄητον, Ἀπ 

ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης" ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν 

κορθύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευεν" 
ἃ 2 εἰὰ ἣ ϑΌΝ 4 3 - 

ὡς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
3 ἢ Δ μος , 3 
Ατρεΐδης ὃ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ 

φοίτα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κελεύων Το 
’ὔ 5 3 Ν γ Υ̓ οἵ ἢ 

κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον, 
Ν ὩΣ ΦΌΘΕΝΝ Ν Ν ἴ “ μηδὲ βοᾶν' αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο. 

ἷζον δ᾽ εἰν ἀγορῇ τετιηότες" ἂν δ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
{ ’ ; Ψ 4 ἵ 
ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος, 
» 3 5. Π ἢ , Ν [2 “ ἢ τε κατ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ" 15 
ἃ ε ἿΝ Μ“ 2.09 ’ὔ ᾳ ὥς ὁ βαρὺ στενάχων ἔπε Αργείοισι μετηύδα" 

“ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
’ ’ ΓΔ Ν » , ,ἤ 

Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ, 

σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 

3 βεβλήατο Ζειῃ. ΜΈ ΟἹ Ῥδ 4 ἀνέμω Ατ᾽ϑίορῃ. [1.62 ςοτΓ. 
5. βορρᾶς γρ. 6, ἰΐα ᾳ 1 ἔχευεν εἰ ἔχευαν ΑΤ. (διχῶς) : ἔχευεν Ἐ )}" 
ΑΒΤυ ῦϑυθνόνθϑ.: ἔχευαν νυ]ρ. : ἔχευον 1.18 1 9 βεβλημένος 
ὃ ΤῺ αὶ 4]. 14-16 ὥς τε... στενάχων οτη. Ζεη.; ἴππ| μετὰ δ᾽ ᾿Αρ- 
γείοισιν ἔειπεν Ἰεσὶί 16 ὡς ὅ γε δάκρυ χέων ν. 1. τηΐ. 18 μέγας 
ΑΥ, (δυσίογε Π1α., οἷ, Β τσττ1), οἷξ. Εἰ. Μ. τό, 48, Ὁ ΜῈ ΡΆ1 19 τότε 
Ατὶ Ψ! : πρὶν νυ]ρ. ἷ 



ΠΑ ΧΛΌΟΣΟῚΙ 

ΜΝ 4 Ἑ }] 2 ’, 5 , θ 
ἵλιον ἐκπέρσαντ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 

νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει 

δυσκλέα ἴΑργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὦὥλεσα λαόν. 

οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα 
οὐ) δ Ν ᾽ὔ “- Ν Ι 2 Ν , 

ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει" τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 
᾽ὔὕ ὰ Ν ’, 3 , -“ 

φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 
3 Ν Υ̓͂ Ψ ε (4 3 39 

οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

Ὡς ἔφαθ'᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
δὴν δ᾽ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες ᾿Αχαιῶν" 

7 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
«« ἿἌ «᾿ Νν “ ,ὔ 3 , τρεΐδη, σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι, 
ὰ ΡΣ , Ν 3 - Ν Ν ’, ΝΣ 
ἣ θέμις ἐστίν, ἄναξ, ἀγορῇ" σὺ δὲ μή τι χολωθῆς. 

ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι, 
Ν δ 2 ’ Ἀν ΡΡ Ά Ις “ Ν ’ 

φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀναλκιδα" ταῦτα δὲ πάντα 
» 9 Ψ; ΣΕ ΟΥΝΝ ᾽ 5.» 7 ἴσασ᾽ ᾿Αργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω" 
σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων, 
5 Ν 3 » “ ὩΨ 3 Ν “4 ἀλκὴν δ᾽ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. 
Ὁ ’ 3 Φ ἰξ Υ» Ὁ 3 ΄- 

δαιμόνι᾽, οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας ᾿Αχαιῶν 
3 [2 Ὅλος τὰ ἈΠ 9 ’ ε 3) ᾽ὔ ἀπτολέμους τ᾽ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας, ὡς ἀγορεύεις; 
3 ,ὔ ΕΣ Τὴ Χ 3 ᾽ [τς 7 εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι, 

» , ες ’ “ 7 3 ἔρχεο" πὰρ τοι ὅδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης 
ΟΣ ΜΕ.) 

ἑστασ᾽, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί. 

ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσι κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ 
2 “ 7 7 Ἢ 3 Ν Ν 3 Ἁ 

εἰς ὃ κὲ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὑτοὶ 

φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατοίδα γαῖαν" 
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ἤτοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο θυμὸν ἀχεύων, 
τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη κρατερὸς Διομήδης 

50Γ, Ζεη. 86 ᾿Αργεῖοι εἰΐ. Π)οπ. Ηδ4]. Ἐπεί. 9. 4 ἡγήτορες ἠδὲ 
μέδοντες Ζεῃ. 38 σκῆπτρον Ὅ5 Α 55. 1 ν15, οἵἐ, Ἐπεί. (τ. νη]. 
809 43 ἀμφιέλισσαι ν. 1. απὶ. (ΑτΙδίοπ.) 44 κῃ. Ατ.: Οἷης 



οὐ ΜΙΆ ΝΟΣ ἢ 

δ διε. 2 5 Ν , ’ ’ 3 9 “ , 

ψῶϊ δ᾽, ἐγὼ Σθένελός τε, μαχησόμεθ εἰς ὃ κε τέκμωρ 

Ἰλίου εὕρωμεν: σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν." 
Ἂς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

“ ») [4 7 ε ἵ 
μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

“ 29 Ἃ ε ’ὔ 7 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Ννεστωρ' 
ςς ἤὰ ὃ .« 7, Ν ΄ ΕΝ ’ 5) υδεΐδη, πέρι μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι, 

καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος Η Γ" : 
» ᾽ὔ δ “ ΡΨ ἃ “ 3 ’ 

οὐ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται, ὅσσοι Αχαιοί, 
΄ οὐδὲ πάλιν ἐρέει" ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων. 

3 ΝΝ Ν , 3 ᾽ν 2 Ν. ,’ Ν ἢ. » 

ἡ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης 
Ξ ’, “ ΘΥΒΕΝΝ: , ’ 
ὁπλότατος γενεῆφιν' ἀτὰρ πεπνυμένα βάζεις 
ΙΝ ’ὔ λῆ 2 Ν Ν “ Ξ ργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
3 Ἄν ΚΣ 3... 5 , ἃ “ [4 Ὑ Ὅν ἀλλ᾽ ἀγ᾽ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 
2 ’ὔ δ [ ὔὕ ὃς 7 , χ ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι: οὐδέ κέ τίς μοι 

“ 3 ’ 3 5. Ν ’ὔ 3 , μῦθον ἀτιμήσει᾽, οὐδὲ κρείων ᾿Αγαμέμνων. 
3 7 3 4 3) [2 7 2 9 “ 

αφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος 

ος πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος. 

ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ ' μ μ μελαΐυ͵ 
’ 3 “ 

δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα' φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι 
Ν λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός. 

᾽, Ν ἔαυόδο τ ἐ Ὁ) , 5) Ὡς 5“ 
κούροισιν μὲν ταῦτ ἐπιτέλλομαι" αὐτὰρ ἔπειτα, 

᾿Ατρεΐδη, σὺ μὲν ἄρχε: σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι. 

δαίνυ δαῖτα γέρουσιν" ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 
ἴδ α ΕΔ Ἄ ἊΝ “ 3 “ 

πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Αχαιῶν 
3 Ι κ 3.5, Ὁ ἜΚ " " ἡμάτιαι Θρήκηθεν ἐπ᾽ εὑρέα πόντον ἄγουσι" 
ὩΣ [ Ὁ 5 γε ’, [4 3.5 Ϊέ 

πᾶσά τοί ἐσθ᾽ ὑποδεξίη, πολέεσσι δ᾽ ἀνάσσεις. 

πολλῶν δ᾽ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην γρβρομ ριστη 
Ν ’ Ἷ ἊΝ Ν 5) ἊΝ 

βουλὴν βουλεύσῃ: μάλα δὲ χρεὼ πάντας Αχαιοὺς 
2 ὩΝ Ν “ ὩΦ 7... 5 κ [᾿ 

ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν 
᾽ ΝΝ Ι 7 «ὃ ΄ καίουσιν πυρὰ πολλά" τίς ἂν τάδε γηθήσειε; 

Ν Ὅ, ἸΟΟΟΣ, ΠΌΣΟΝ » Ν κΝ , 32 

νὺξ δ᾽ ἥδ᾽ ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει. 
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ΟΠ ΚΟΣΟ 

Ως ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 
9 Ν “ ἊΝ ᾽ὔ - ΄ὔ 

ἐκ δὲ φυλακτήῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο 

ἀμφί τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα, ποιμένα λαῶν, 

ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ασκάλαφον καὶ ᾿Ιάλμενον, υἷας Αρηος, 
ἀμφί τε Μηριόνην ᾿Αφαρῆά τε Δηΐϊπυρόν τε, 

ἠδ᾽ ἀμφὶ Κρείοντος υἱὸν Λυκομήδεα δῖον. 
“ 5. ον - ,ὔ Ι ε δὰ ΝΣ ἘΣ ἕπτ᾽ ἔσαν ἤγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ 

κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες" 
Ν ἊΝ 7 ’ Ν 7 (᾿ 5.5 

κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἵζον ἰόντες" 
Υ̓ Ν “ [ ’ὔ Ν , . 

ἐνθα δὲ πῦρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπα ἕκαστος. 
.«, τ “ ᾿Ατρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν ᾿Αχαιῶν 

»] χ, Ν 7 ᾽ὔὕ 7 ΄“- 

ἐς κλισίην, παρὰ δὲ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα. 
ε »ἐδρρ ΘΣς ΠΟ. ’ὔ 3. τα ζω 7 - ὕ, 

οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
5. ΣΝ 2 Ν ’ ἀκ ΟΣ ᾽ὔ 3) Υ̓ [ αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
΄σ 7 “ 

τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν, 

Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 
Ψ 5) 05 [4 32 ᾽ὔ Ν 7 
ὅ σφιν ἐυὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 

““᾿Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 
ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν 
λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε 
σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύῃσθα. 

“ Ν ἴέ Ν , Υ ΦΟΝΑ 9, “ τῷ σε χρὴ πέρι μὲν φασθαι ἔπος ἡηδ ἐπακοῦσαι, 
“ Ν Ὄεν; 2ἢ. ὌΞΩ ΟΣ Ν 5 Λ 

κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ᾽ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ 

εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν: σέο δ᾽ ἕξεται ὅττι κεν ἄ γ ΡΧΊ!: 
ας Ν. “-“ 3 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
» ΙᾺ , Υ 3 7 “Ὁ Ζ΄ οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει, 

ζ- 3) Ν. 4 ὍΣΣ τς 7 ΘΝ Ν “ οἷον ἐγὼ νοέω, ἠμὲν πάλαι ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν, 
2) Υ Σ, ἰγς Ἢ εἰὰ ἋἍ 
ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε, διογενές, Βρισηΐδα κούρην 

“ 3 “ 

χωομένου ᾿Αχιλῆος ἔβης κλισίηθεν ἀπούρας 
οὔ τι καθ᾽ ἡμέτερόν γε νόον' μάλα γάρ τοι ἔγωγε 
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9. ΪΛΙΆΔΟΣ 1 

,, 3.1.9 ’ ἊΝ Ν “- ᾽ “ 
πόλλ᾽ ἀπεμυθεόμην: σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι θυμῷ 
Μ 5 ΄ ὰ 3 “ , Υ εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτεισαν, 1Ο 
80εἰ ἜΓΥΙΝ ᾿“ " , 9 5. ἡ Α 
ἡτίμησας" εἐλὼν γὰρ ἔχεις γέρας" ἀλλ᾽ ἐτι καὶ νῦν 

φραζώμεσθ᾽ ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν 

δώροισίν τ᾽ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 
Νὴ ᾿ “ὦ γέρον, οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας" 115 

.] “ 35..3 ΨΌΣΔΩΝ 3 { 3 ’ “, 

ἀασάμην, οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν 

λαῶν ἐστιν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσ Ἴρ Ήρ ΠΟ» 
ε “ “ Υ̓ ’ Ν Χ 3 “ ὡς νῦν τοῦτον ἔτεισε, δάμασσε δὲ λαὸν ᾿Αχαιῶν. 

, 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας, 
ΩΝ ἐ ,ὔ ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι’ ἄποινα. 120 
Φεσε ΡῚ 9 ἵ Ν “9 3 7 ὑμῖν δ᾽ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνομήνω, 
[ 5}, Ὁ Ὁ) ΄ » , Ν “ ’ ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 
3, 4 

αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους 
’ ἃ , 

πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἱ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 

οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γέ 125 ή ἢ ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο, 
ὔ “- 

οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, 
“ 3 γ 5ὲ 244 ’ Ψ ὅσσα μοι ἠνείκαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι. 

δώσω δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας, 
’ “. ,ὔ 

Λεσβίδας, ἂς ὅτε Λέσβον ἐὐκτιμένην ἕλεν αὐτὸς 
ἐξελόμην, αἷ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 130 

Ν , ς ’ Ν Θ᾽ Ὁ ἃ ΣΑΣ} 7 25) ἤ 
τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ ὃ ἔσσεται ἣν τότ ἀπηύρων, 

“ 72 “3, 

κούρη Βρισῆος" ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι 

μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 
ἃ , 5) ’ 7 5 “ 5. Ν “ 
ἢ θέμις ἀνθρώπων πέλει, ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν. 

“ Ν 53, ἵ , 2 [4 3᾿ ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται" εἰ δέ κεν αὖτε 135 

ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 

109 ἐπεμυθεόμην ν. 1. ἀπί. 1,39 112 ἀρεσσόμενοι Δ 55. πετί- 
θωμεν ΔΓ. Α 55. : πεπίθοιμεν ςεΐ. 118 δάμασσε) ὄλεσσε Κ ὶὼϊ, Ὁ! 

Ροβί ττο δαά. ἢ οἴνῳ μεθύων ἥ μ᾽ ἔβλαψαν θεοὶ αὐτοί Τ)]οΒουγ 65 ἀρ. 
Αἰμεη. τα ἃ 128 ἀμύμονα ῬθΟΑΒΟΜΊΤ αἱ δὲ νην νιγιόν: 
ἀμύμονας ςεΐ. : 4ε Ἰεςσίίοπε ΑΤ. ἀΙβογεραπὲ ἰοπίεβ ποϑβίγὶ 130 ἐξ 
ἑλόμην Ζεῃ. 132 κούρη Ατ. ἄΚΊ1ΒΟ ΜΝ": κούρην νυ]ρ. ἐπὶ 
δὲ ΑΥ΄. Ὁ : καὶ ἐπὶ νι]κ. 134 ἣ νιΐρ.: ἡ Δ Ὁ: ἢ Β Βιυῦ ΕΞ ΗἸ [,εἴ Ετ 
ΤΣ ΠΟΥ. 



Ὁ. ΠΛ ΑΙΆΘΙΣ ΤΙ 

“ 4 “ Ν “- [ νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσθω 

εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληϊδ᾽ ᾿Αχαιοί, 
..ἢ “ 7 Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθω, 

, αἵ κε μετ᾽ ᾿Αργείην “Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν. 
4 » -- “" 

εἰ δέ κεν ΓΑργος ἱκοίμεθ᾽ ᾿Αχαιϊκόν, οὖθαρ ἀρούρης, 
, [ δ“ ,ὔ 7 “3 3 7ὔ γαμβρός κέν μοι ἔοι" τείσω δέ μιν ἶσον ᾿Ορέστῃ, 

[κ γᾷ 7 ’ὔ Υ κι 
ὃς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ. 

[55 ’, ΚΕ, ᾽ὔ 5..ΕΝ ,  ς τρεῖς δε μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 
’ 

Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ ᾿Ιφιάνασσα, 
ἘΝ ᾿ ο ΦΡΟΣ Ὥ ᾽ὔ 3 , 5 7 

τάων ἣν κ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω 
Χ 3. “ 3 πρὸς οἶκον Πηλῆος" ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ μείλια δώσω 

Σ “- 7 πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί: 
[ Ν , ε Ἅ 3 , 7 ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεθρα, 

’ὔ 2 . Ἧ Καρδαμύλην ᾿Ενόπην τε καὶ ἱρὴν ποιήεσσαν, 
, 7 7 

Φηράς τε ζαθέας ἠδ᾽ "Ανθειαν βαθύλειμον, 

καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 

πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἡμαθόεντος" 
5 ΦΉΣ. ,ὔ ’ὔ “ 

ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται, 
Ὁ χι ς Ψ Ν ΩΥ 7 οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι θεὸν ὡς τιμήσουσι 

’ {Ἐς ἮΝ 7 Ν “ “ καί οἵ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας. 
Ὁ ΤΕ, 7 7, 

ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο. 
’, τ ἤ 

δμηθήτω--- Αἴδης τοι ἀμείλιχος ἠδ᾽ ἀδάμαστος" 
Ε “- “- Σ , τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων---- 
᾽ὔ ς 4 “ ͵7ὔ ( 3 

καί μοι ὑποστήτω, ὅσσον βασιλεύτερος εἰμι 
ἰν “ 3, 393 ἠδ᾽ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι. 

᾽ὔ [ 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

.« ἴω , ““᾿Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 
΄“ “- οι ΥΓ 

δῶρα μὲν οὐκέτ᾽ ὀνοστὰ διδοῖς ᾿Αχιλῆϊ ἄνακτι" 

ἀλλ᾽ ἄγετε, κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα 

137 χαλκοῦ καὶ χρυσοῦ ον ΒΟ 140 αἵτεσ τα ΝΕΝ"}2 

140 

145 

150 

155 

Ιόο 

τό5 

140 8 
τὴν γὰρ ἀπ᾽ αὖτις ἐγὼ δώσω ξανθῷ Μενελάῳ αυ]άδτ ἀπέ. 153 νέαται]) 
κέαται ΔΡΟ]]. ὭνΞϑςε. (ΑΡο]]οάοτιβ ΤῊ 11 τος τιμήσονται Ατ. 
οὩ ΝΣ 158 καμφθήτω Ζεη. ΑτΙβίορῃ. 1598 οὕνεκ᾽ ἐπεί κε 
λάβῃσι πέλωρ ἔχει οὐδ᾽ ἀνίησιν αυ]48π|ὶ ἀπέ, 

125 “ 



9. ἹΛΙΑΔΟΣ.} 

ἔλθωσ᾽ ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος. 
3 50 [5ὴ Ν “Ἂ 3 ᾧ ΤΑ,9. ΄, ε Ν ,ὔ 

εἰ δ᾽ ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι, οἱ δὲ πιθέσθων. 

Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα Διὶ φίλος ἡγησάσθω, 
οὐ ὡς Υ̓͂ 3 » , Ν “ 2 , 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

κηρύκων δ᾽ ᾿Οδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ᾽ ἑπέσθων. 
, Ν Ν “ 3 “ ,, 7, 

φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσθε, 
» Ν , 2 ΄ 2 » 3.5 Ψ 39 
ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ', αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ. 

Ὡς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν. 
αὐτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, 

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 
ΞΌΣΟΙΝΣ 2 Ν. “ 3 ΗΝ, “ δ." τὸ ὕ “ 

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν θ᾽ ὅσον ἤθελε θυμός, 
ε “ 3.19 , 2 ,ὔ 3 .« 
ὡρμῶντ᾽ ἐκ κλισίης Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο. 

τοῖσι δὲ πόλλ᾽ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 

δενδίλλων ἐς ἕκαστον, ᾿Οδυσσῆϊ δὲ μάλιστα, 
- ε ΄, 3 ’ὔ .“Ἵ 

πειρᾶν ὡς πεπίθοιεν ἀμύμονα []ηλεΐωνα. 

Τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
πολλὰ μάλ᾽ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ μάλ᾽ εὐχομένω γαιηόχς γαίᾳ 
ῥηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο. 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην, 
ἈΝ 3 “᾿ ἢ ’ ’ ’ὔ 

τὸν ὃ εὑρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ, 
“ ’ ϑ.. δι 2.45 ’ Ν᾽ κ 

καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν, 

τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων πόλιν ᾿Ηετίωνος ὀλέσσα-" 
-»-Ὃᾳ Ν » 9) 3.6.5} ἰ 3 “ τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν. 

ἰ ,ὔ ν Ὁ ΄- 

Πάτροκλος δέ οἱ οἷος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, 

δέγμενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων. 

τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
-“ ἿΝ στὰν δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο: ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεὺς 

αὐτῇ σὺν φόρμιγγι, λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν. 
ὡς δ᾽ αὕτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 

170 

175 

180 

185 

190 

105 

167 ἐγὼ Ατ. ὈΣΚΊΑΤΑΒ ὈΤ δ]. : ἐγὼν νυ]ρ. 170 ἑπέσθω ν. 1. 
δηΐ. ὁ ιὃς ἵκοντο Ὁ 61 ΒΟ Τὶ ν.]. ἴῃ Α δὶ. 187 ἀργύρεος (ζυγὸς 
ἘΠ,ῚΟΤΊΣΤ 18. ΝΈΟΥ νι γνγόνι γῃ γ1ιδ Ἐπ. ΙΟῚ δέχμενος ν.]. 
δῃϊ,. δεχόμενος Ν" 



ο.ΠΤΛΙΑ ΟΣ 

τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
ἐς 7 Ἂν 7 " ΟΕ 3 [ ’ χαίρετον" ἡ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον" ἡ τι μᾶλα χρεώ, 
[] 7 3 “ 7ὔ ἤν 9) 39 οἵ μοι σκυζομένῳ περ ᾿Αχαιῶν φίλτατοί ἐστον. 

ἃ “ Π Ἂ “- Ὡς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
“ 3... Ὁ)5 δε 7 ᾽ὔ 7 εἷσεν ὃ ἐν κλισμοῖσι τἀπησί τε πορφυρέοισιν. 200 
ζν αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 

“μείζονα δὴ κρητῆρα, Μενοιτίου υἱέ, καθίστα, 
’, Ν " 7 5). {ΤΕ 

ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστῳ" 
ε Ν 7, ΕΝ Ἄν ε Ἢ [ᾷ 39 

οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ. 
Ὰ 
Ὡς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ 205 

αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ ρ ὅ γε κρεῖον μέγα κ ρὸς αὐγῇ, 
ΡῚ 2} το “ Υ̓͂ 3. »».. Χ 7ὔὕ 2 ’ 

ἐν δ᾽ ἄρα νῶτον ἔθηκ᾽ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός, 

ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ. 
ο 3}. Κϑῇ » 7 5. - 3 , τῷ ὃ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ᾽ ἄρα δῖος ᾿Αχιλλεύς. 
Ἂ, 4. “» καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειρε, 210 

πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα, ἰσόθεος φώς. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη, 
: Ν Ρ ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε, 

[4 5. ΕΘ ΝΟῸΝ ,ὕ ' 2 ᾽,ὕ 
πάσσε ὃ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας. 

οι ες 2 εὖ.» ΟΥ̓ ἘΣ 2 κ“ Υ αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὥπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε, 215 
ἣν “-“ ε Ν. 5. 7 [ 

Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 
ὩΣ »͵ 7 3. δας ͵ - 3 ’ὔ 

καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾿Αχιλλεύς. 
» δον 3 δ“ ΄- 

αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἵζεν ᾿Οδυσσῆος θείοιο 
,ὕ ἄν Ἐπ ἢ “- Ἂς “ ΟΣ 7 τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει 
7 ἃ “- ἥ Πάτροκλον, ὃν ἑταῖρον: ὁ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς. 220 

ε ϑιϑοϑον,9 7ὕ  ε "» 7 -“ δ οἱ δ᾽ ἐπ ὀνείαθ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
ΦΎΣΑΣ ΟΣ Ν , ἈΌ 9 ζ 2 δὴ [᾿ αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

197 ἦ τι μάλα χρεώ] ἡμέτερόνδε ΑΥ. (απςΐ. ῬΑΓΠΊεΕΠΒοοὴ) ἦμ. δῶ 1 ψ1:, 
δ 55, τοϑ παρ᾽ ᾿Αχαιῶν ἃ ΜέΝ9: παναχαιῶν αε ΝΈ ΡΙ φιλτάτω 

ν.]. δηΐ., ΘΒ Καὶ 8]. 203 κέραιε Ατ. Ηάπ. ῬΒΟΡΑΒΈΤΌΤ ΤΠ 
Δ ΠΟΥ 15 ΝΥ Ογ5 0 τους: πέραιρε, Ξεὶ 5Θ,. Ὅδ) ἢ ὁ ΕἸΣ 001 
212 ἐμαρήνατο παύσατο δὲ φλόξ 4. 85 1, εἴ, Ψ 228 : πυρὸς ἄνθος ἀπέτ- 
τατο παύσατο δὲ φλόξ ν.]. εαπί., εἰί. ΡΙαί. ἀξ ἔδο. οΥΡ. ᾿ὰπ. 934 
50 ῇο]. Αδβοῃ. Ῥ. Ν. 7, οἷ. Ῥγοοὶ. ἔτ. 291 214 ἀπαείρας Ατ. 17:5 
215 ἔχευε εἰ ἔθηκε Ατ. (διχῶς Τὴ) : ἔθηκε τ ὁ ἘᾺ 4]., ν.]. ἰη Α, Επιί., 
οἱ. Δίμεη. 173 ἃ 



ο. ΜΆΛΛΟΝ ἢ 

νεῦσ’ Αἴας Φοίνικι" νόησε δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ ᾿Αχιλῆα: 

“χαῖρ᾽, ᾿Αχιλεῦ: δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς 
5 Ν ΡΥ ΑΓΑΝ ᾿, 3 , 2 εἱλ 

ἡμὲν ἐνὶ κλισίῃ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεῖδαο 
Ὁ Ν Δ 3 ΙΑ “ ἤ Ν , Ν 
ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν: πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ 

ΐ 
δαίνυσθ᾽. ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸς ἐπηρότου ἔργα μέμηλεν, 
5 Ν » , “ 7 5» ἢ 

ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα, διοτρεφές, εἰσορόωντες 
Ὁ ΄-“ “Ὁ 

δείδιμεν: ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι 
΄“- 3.75.9 , 5 Ν ,ὔ 74 3 4 

νῆας ἐὐσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν. 

ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο 
“- , Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 
, Ν Ν, Ν ’ 5...) γ᾽ Ν 

κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐὸ ἐτι φασὶ 
, 3 5 5.5 ΝΝ ,ὔ ,, σχήσεσθ',, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων 
5 { “ Ν ἵ, , “. , 

ἀστράπτει" ᾿Ἑίκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων 
΄, Ξ “ ἐπ ’ὔ’ 3 , ’ὔ 

μαίνεται ἐκπάγλως, πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει 
2 , 9 Ν ,ὔ Ν πη ,ὔ Ἕ 

ἀνέρας οὐδὲ θεούς: κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν. 
3) ἸὩ ὡς [4 7 3 ΄ “ 

ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι ᾿Ηῶ δῖαν" 

στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα 
2 , 2 ΟΣ 7 “ ’ ΘῈΣ ἐδ 3 Ν. 

αὑτὰς τ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

δηώσειν παρὰ τῆσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ. 
ι ε 

ΖΔ, 5: ιν ,ὔ ΩΝ ᾽ὔ ᾽ὔ Εἰλι Ὡς 
ταῦτ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ οἱ ἀπειλὰς 
5 ἣ 7 «ε “ Ν Ἂν » » ἐκτελέσωσ! θεοΐ, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη 

, ΑΝ ’ὔ ΕἰΌΝ Μ ε ’ φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς ᾿Άργεος ἱπποβότοιο. 
5 5. 90 2 ᾽ ν᾿ Δ 5 ,ὔ δὰ 7 “ 

ἀλλ᾽ ἄνα, εἰ μέμονὰς γε καὶ ὀψέ περ υἷας ᾿Αχαιῶν 
, »] ’ Ἔ ἈΝ ἐᾷ 5) “ 

τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ “Γρώων ὀρυμαγδοῦ. 
5. τὰ ’ 5. ΟΝ 57 5 , “ 

αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος 
ε ᾿ -“ , ΥΥΥΜ, ςς - 2 Ν ἊΝ εν 

ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑρεῖν: ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
7 ω “ 5 νΝἷσ᾽ Ν 3 

φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ. 

230 

235 

240 

245 

250 

224 8 καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα τὰ Βτηΐ Νίο,1,16 τηρ. 
3225 ἐπιδευεῖ ΑΥΤ. : ἐπιδενης ΔΑΟΙ 236 ἐν δεξιὰ ῬίοΙ]. Α5ε. 

Οὔ 942 τε πρήσειν 8: τ᾽ ἐμπλήσειν Ατ. 1," Μ1170 243 ἀτυζο- 
μένους Οἔ τ΄: αἰγαπηηπε Επϑί. καπνῷ 1.6 γι6 ν92 οἷε. Ἐπί. 
248 ὑπὲκ Ν᾽ Κν1 4]. 2350 ῥεχθέντος τε (γε) κακοῦ ἄκος εὑρεῖν εξ; 



ΘΙ ΘΣΟΙ 

ὦ πέπον, ἢ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς 
5», ΠΟ ϑλι, ,ὔ 3 7, 7 ἤματι τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης ᾿Αγαμέμνονι πέμπε' 
ς [; 3 ὔ , Ν 3 ,ὕὔ νυ τὰ 
τέκνον ἐμόν, κάρτος μὲν Αθηναίη τε καὶ Ηρη 

δώσουσ᾽, αἴ κ᾿ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν 255 
Μ 2 7 ΄ὔ ἊΣ 5 ’ὔ 

ἴσχειν ἐν στήθεσσι: φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων" 
3) 7] ΄ 

ληγέμεναι δ᾽ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρα σε μᾶλλον 
΄,ὕ δ..5 7 ΟΎΟΝ 7 5. Ν ), 3 τίωσ᾽ ᾿Αργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

ὡς ἐπέτελλ᾽ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι: ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
παύε᾽, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα' σοὶ δ᾽ ᾿Αγαμέμνων 26ο 

ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο. 
3 ὡΝ Ν [ Υ̓ ΘΎΩΝ , ,ὔ [ὦ 

εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω 

ὅσσα τοι ἐν κλισίησιν ὑπέσχετο δῶρ᾽ ᾿Αγαμέμνων" Ἵ; Χ Ὁ Ο: ΝΜ, 
ε' 5. "ΟἹ 7 ,, 4 Ν - ’ ἕπτ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους 265 

πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἱ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 

οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο, 

οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, 
“ Ἄ 5 ,ὔ “ ἢ Ν Ν ὅσσ᾽ ᾿Αγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 

δώσει δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας, 270 

Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐὐκτιμένην ἕλες αὐτὸς 
ἃ ,ὔ ΝΝ ΡΝ ἐξέλεθ᾽, αἱ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 

Ν , τς ἡ ἈΝ τ ἢν ὰ » 5.5 ΄, 
τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ ὃ ἔσσεται ἣν τότ ἀπηύρα, 

’ὔ “ Ξ ΩΝ Ν 2 [τ Ἂ ΄σ κούρη Βρισῆος" ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται 
7 “- “ , -“ ι 

μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 275 
ἃ ὔ 9 72 » δ᾽ ἀν 253}..5 [ον 5) [οι ἣ θέμις ἐστίν, ἄναξ, ἢ τ᾽ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν. 

“- 2 

ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται" εἰ δέ κεν αὖτε 
Ν ᾽ὔ 
ἄστυ μέγα ἸΠριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 

“ Υ “ “. 

νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι 

εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ᾽ ᾿Αχαιοί, 280 

252 πέπον] πόποι Ὁ Μῥ 1}3 258 τίσωσ᾽ ὍΟΥ ᾿Αργεῖοι ὕ] 
(εἴ, 36) 259 ἐπέτελλε γέρων 5: 270 ἀμύμονα ΒΟΊ1,21.10 Μ64 
ΜΒΤσ νι Μ|6 Νν30 4], : ἀμύμονας Ατ΄. νυ]ρ. (εἴ, 128) 274 κούρη 
Ἄπ ΡῈ1Ὶ ΡΙ ΡῈ  νγ25: κούρην νι115: ((Ε 152) ἐπὶ δὲ Α΄. ΘᾺ: 
καὶ ἐπὶ να]ρ΄. 276 ἢ (ἢ) οοάα. : ἢ Βπιθ 113 06: ἢ Β ΕΓ1,Ε1 ΤΡ Τ σοτγ. 
ΠΡ Δν: 171 ΒΩ ΒΠῚΞ ΕΣ (05.555 279 χαλκοῦ καὶ χρυσοῦ 1.5 
[8116 1713. γῃησάσθω Βιη! 1.3 005 γ12 γ18 γιϑ ψ 



9. ἹΛΙΑΔΟΣ 

Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι, 
αἵ κε μετ᾽ ᾿Αργείην ΕἙλένην κάλλισται ἔωσιν. 
εἰ δέ κεν ΓΑργος ἱκοίμεθ᾽ ᾿Αχαιϊκόν, οὗθαρ ἀρούρης, 

’ ’ {τ ’ , “3 3 , 

γαμβρός κέν οἱ ἔοις᾽ τείσει δὲ σε ἶσον Ορέστῃ, 

ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ. 185 

τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ ρ γατρ μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 

Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ ᾿Ιφιάνασσα, 
Ὁ“ Ἄν 75 ΄ { 2 ’ ΒΩ τάων ἣν κ ἐθελῃσθα φίλην ἀναεὃνον ἄγεσθαι 

Ν ΄- 

πρὸς οἶκον Πηλῆος" ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ μείλια δώσει 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί' 290 
ε ν ,ὔ ’ 3. ’ », 

ἕπτα δε τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα, 

Καρδαμύλην ᾿Ενόπην τε καὶ ἱρὴν ποιήεσσαν 

Φηρᾶς τε ζαθέας ἠδ᾽ "Ανθειαν βαθύλειμον, 

καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 

πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος" 295 
Ο. 3. 5" » ’ὔ’ “ 

ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται, 

οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὡς τιμήσουσι 
’ὔ ἜΤΟΝ 7, Ν 7 , καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας. 
ΠΝ ’ὔ 

ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλλήξαντι χόλοιο. 
“Ἁ ΄ - 

εἰ δέ τοι ᾿Ατρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον, 300 

αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ᾽ ἄλλους περ ΠΙαναχαιοὺς 

τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὡς 
ν 3 κὺ ἰ μ , ,ὔ κι 5 τείσουσ᾽" ἢ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο. 

ἴον Ι 3. δ 3. Το 3 ν ἃ Ι ἊΝ " 

νῦν γὰρ χ “Εἰκτορ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι 
’ " 3 ’ 8) Ν Μ ’ ε “- 

λύσσαν ἔχων ὁλοῆὴν, ἐπεὶ οὐ τινὰ φησιν ὁμοῖον 305 
Ὄ ν᾽ “ ἃ 3 δ “ Υ 35) οἵ ἔμεναι Δαναῶν, οὺὃς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς' 
“ διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

ἊΝ Ν Ἂς Ν “ -; “ 3) “ 

χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 

ἣ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται, 310 

281: ἑλέσθω 6 ἴ75 Ν1 184]. 4295 κέαταιϊ (οἴ. 153) 297 τιμήσονται 
Ατ. 82; τιμήσωσι Α Μϑ8 ΡΙ2 Ῥᾳ]1, 01 φοττ. (οἴ, 155) 805 ἔχοντι 
μ1Μ0 510 ὥσπερ ῬΙεαῖο ΗΙΡΡ. τηϊη. 865 8, Μὃ φρονέω Ατ. 
Ῥοδϑ ἴα 4]. : κρανέω ῬΙαίο ΗἸΡΡ. π|ῖη. 3658, νιἷξ,. τετελεσμένο:' 
ἐστίο ΝΈΝ" ν52 ; τελέεσθαι ὀΐω ῬΙαῖο ὦ. ς. 



9. [ἸΛΙΆΔΟΣ 

7 

ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος. 
9 Ν [ “ ς “ 3 . ἊΨ 

ἐχθρὸς γὰρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αἰδαο πύλῃσιν 
Ψ 3). (3) Ν ’ὔ ΞΕ ΟΝ ,ὔ Υ Ν » 

ὅς χ' ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα" 
“8. Κᾳ ο) Ὁ) οἱ 3 7 “ » 

οὔτ ἐμεγ Ατρεΐδην ᾿Αγαμέμνονα πεισέμεν οἴω 315 
νι 05... 95Ὁ ᾽΄, 9 Ἂν 9 γ 3. 

οὔτ᾽ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἂρα τις χάρις εν 
ἴ ἘΡ 5.5 3. 5 “ Ν ἈΞ 

μάρνασθαι δηΐϊοισιν ἐπ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. 
» “-“ 7 Ν 3 χ 
ἴση μοῖρα μένοντι, καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι: 

ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός: ἢ τ μή ΜμΜ η 
4 3. τς “ “ 3. 5.9 Ν 3 Ν ἰνᾳ ἊὋ »: ( κάτθαν ὁμῶς ὃ τ΄ ἀεργὸς ἀνὴρ ὃ τε πολλὰ ἐοργώς. 320 
3 ’ ») ᾽ὔ 2 Ν , ΕΝ “ οὐδὲ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ παθον ἄλγεα θυμῷ, 

αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. 
ε 3. τὴν ΟΣ “ “ 7 

ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι 
3 2 7 [έ [οὶ ΦΦ 9 ε , ϑσο σα 

μάστακ, ἐπεί κε λάβησι, κακῶς ὃ ἄρα οἱ πέλει αὑτῇ, 
ἃ ΝΣ ΟῚ, τ τς δ Ν 5..Λ ’ὔ Μ 
ὡς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀὔὕπνους νύκτας ἴαυον, 325 
“ 2 ε ,ὔ “ ,ὔ 

ἤματα δ᾽ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων, 

ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων. 
δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ᾽ ἀνθρώπων, 

πεζὸς δ᾽ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον" 
7 

τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 330 

ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων ᾿Αγαμέμνονι δόσκον 
᾿Ατρεΐδῃ: ὁ δ᾽ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῆσι βείϑῃ μ ρα νη μ 

Ι “ Ν. 3. Ὗ δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ᾽ ἔχεσκεν. 

ἄλλα δ᾽ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσι, 
“ ἊΝ Υ " 2 ΄ι ΘΓ 9 Ν Ἂ 3 “ 

τοῖσι μὲν ἐμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ᾽ ἀπὸ μούνου ᾿Αχαιῶν 335 

εἵλετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον θυμαρέα' τῇ παριαύων 5 ὅλι Χ μαρ ΠΈΤΟΡ 
τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν 

᾿Αργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας 

311 παρήμενος ΑΤ ΚΝ" 313. εἴπη] βάζη ΕΟ Ν5Σ ΕἘπ5ι. (-εἢ 
314 ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα ΕΑ Ὁ Κ' κα 1105 01 018; ὡς καὶ 

τετελεσμένον ἔσται νιυ]δ΄. (εἴ. 51οῚὴ 317 ἐπ᾿ Α΄. ΦΡοτ ν} ν52: 
μετ᾽ νυΐἱρ. 322 πολεμίζων Ρθ Ρ'5 324 δ᾽ ἄρα) δέτε ΘΕΙ1ΟΥ 
ΑΒΟνηνι 327 ὀάρων] ἀόρων, ὡρέων 4111 ὀράων 1.37 τη. τ. 
336 ἔχει δ᾽] ἔχειν Ηη. 1.5 νέ (ἔχειν δ᾽) τῇ περ ἰαύων ᾳ 1.18 Ρ11 8 
ψιῶνι ψ15 Ν᾿ 8 ψἔῊὴὲϑ 



9. ἸΛΙΆΔΟΣ ἃ 

᾿Ατρεΐδης; ἢ οὐχ “Ἑλένης ἕνεκ᾽ ἠὐκόμοιο; 
ἢ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων 340 
ἾἌ εἶ 3 ΝΟ ΘΛ ἌΡ ΣΠᾺς 5 Ν 9, 7 τρεῖδαι; ἐπεὶ ὃς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων 

Ν 3 ΄- ’ Ν , ε ἌΝ ΖΞ: Ν Ν 

τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν 
3 “ 7 ,ὔ 3) ΤᾺ 
ἐκ θυμοῦ φίλεον, δουρικτητὴν περ ἐοῦσαν. 

“ Ὁ ΠΝ ΔΖ “ [ “ ’ ΘΟ, Ι͂ νῦν ὃ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ᾽ ἀπάτησε, 
“ ἤ 3. 3) ’ 3 7 ᾽ὔ 

μὴ μευ πειράτω εὖ εἰδότος: οὐδὲ με πείσει. 345 

ἀλλ᾽, ᾿δυσεῦ, σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσι 

φραζέσθω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ. 
Ἂν Ν Ν ’ Ν ’ ’ 2 - 
ἢ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο, 

Ν Ν “ Υ̓ ΝΥ 5, 3. τὴ 3. π δι 

καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ αὐτῷ 

εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν" 350 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς δύναται σθένος “Ἑκτορος ἀνδροφόνοιο 

ἴσχειν: ὄφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ ᾿Αχαιοῖσιν πολέμιζον 
9 3 7 “ 3 ἈΝ ζ, 5) ᾽ὔ “ 

οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν ᾿ Ἑίκτωρ, 

ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν" 
Υ̓ 2 Ψ Ξ.᾿ »" “ ΝΥ ξ 4 

ἐνθα ποτ᾽ οἷον ἔμιμνε, μόγις δὲ μευ ἐκφυγεν ὁρμὴν. 355 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν “Ἕκτορι δίῳ, 
Μ (οι τς ΕΝ Ν “- - αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσι, 

νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω, 
» 5», 5}. ΣΡ, η) 14 δ » Ἢ Ν 7 
ὄψεαι, αἴ κ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ, 
3 ἐτ᾽ 3... 5 ’΄ 

ἦρι μάλ᾽ Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα πλεούσας 36ο 

νῆας ἐμάς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτα" 
3 , 3 ’ Α δὰ 5 ΄, 

εἰ δὲ κεν εὑπλοίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 
», ’ὔ 7 Ὁ [4 ᾽ὔ 

ἡματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 
᾽ ἵ 
ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔρρων" 

ἄλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν 365 
.Ν “ 39... μ ’ , 

ἠδὲ γυναῖκας ἐὐζώνους πολιόν τε σίδηρον 

ἄξομαι, ἅσσ᾽ ἔλαχόν γε" γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν, 

340 ἤλασεν ἔκτοθι τάφρον ΑΥ̓͂. 350 ἐν] περὶ ΔΓ. 351 ἐππὸ- 
δάμοιο Θ1Ὶ ΒΟ ΝΣ νη 5354 ἵκοιτο 5' Ν᾽ : ἵκοιντο Ἢ 256 πολε- 
μιζέμεν ἃ ἃ 1 τὰ ΔΑ Ὁ ΝΕ ΝῚ 4]. : πολεμίζειν νι]ρ. 850 αἴ κ᾽ Ῥ]εαἴο 
ΗΙΡΡ. πηϊπ. 370 ὃ, ἃ ἃ Ν19 ν25: ἣν να]. 861 εν νηυ]σιν ερρεΐ σσέ- 
μεναι })δ: 862 ἴδοιεν [θεοι ουρανιωνψε5 Ὁ" 367 ἅσσα λέλογχα ν. 1. 
1ΠΑΤ ὅς περ] ὥσπερ ΒοΟΡΟΤ κ«ἱ.: ὥ περ Β 



ΑΛ ΟΣ Ἢ 

αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων ᾿Αγαμέμνων 
Ἂτ Τὸ ᾿ “ [έ 9 «ες 3 λλ 

ρεϊδης" τῷ πᾶντ ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω, 

ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται ᾿Αχαιοί, 370 
» 7 “ Υ τ δ) ᾽ 

εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν, 
ας 2 ( 3 ἣ 5.3 «ἃ » 

αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος" οὐδ΄ ἂν ἔμοιγε 
, ᾽, ’, ΒῸΝ 3 ἊΣ ὅς 7 

τετλαίη κὐνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι" 
5. 7 Κλ οα ἐ Ν ἰ 5. Ν Ν Υ 

οὐδὲ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον" 

ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν" οὐδ᾽ ἂν ἔτ᾽ αὖτις 375 

ἐξαπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν" ἅλις δέ οἱ: ἀλλὰ ἕκηλος 
2 “ 3) ’ ς 7 [τ ’ὔ ᾽ὔ 

ἐρρέτω" ἐκ γὰρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς. 
3) ἊΝ 7 “ “ ᾽ὔὕ ,ὔ 5. ἊΝ Μἤ ἐχθρὰ δὲ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ. 

392 » Ϊέ ἈΝ 5 ῇ ’ γί 

οὐδ᾽ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη 

ὅσσα τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο, 380 

οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἐς ᾿Ορχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ᾽ ὅσα Θήβας 

Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται, 
[τ 3 1 ’ 7, Ψ ’ ο ρράησν ἀτῖςς ἰὲ 

ἱ Θ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν ἑκάστας 
ἌΣ ΩΣ τε 4 3 “ Ν “ ἌΜΟ, ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν" 

οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε, 385 
4. 7 “ ᾿ Ν 0 ΕΝ 7ὔ 9... ’ οὐδὲ κεν ὡς ἐτι θυμὸν ἐμὸν πείσει ᾿Αγαμέμνων, 

΄ ιν 615 Ν “ 3 ἂν ’, ’ [Ὰ πρίν γ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην. 
’ὔ 3 3 [2 3 ’ 3 εἰ 

κούρην ὃ οὐ γαμέω ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεῖδαο, 
2... 2 “ᾳ 3 ᾽’ὔ , ϑΥ, οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿Αφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι, 

Υ̓ 3.19 ’ " 3 Ν 

ἔργα δ᾽ ᾿Αθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι 390 
5. 7 - ,ὕ 3 “ 

οὐδέ μιν ὧς γαμέω' ὁ δ᾽ ᾿Αχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω, 
[τὰ δ“ 3. Ὁ Ἢ κ ἃ Ἄ 7 5 

ὃς τις οἱ τ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερος ἐστιν. 
Ἅ Ν ᾽ὕ ᾿ Ν ἈΠ  Ἐ ὅ), (ἢ 
ἢν γὰρ δὴ με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ᾽ ἵκωμαι, 

368 ἐνυβρίζων: διχῶς 517 : ἴΐᾳ Ν12 τηρ. Α 312 οὐκ ἂν σὰ ΟΣ ν5: 
377 εὖ] οἱ οἴοᾳζο γτ ΌΝ52 Επδί. : ἔοι ἢ : μεν Ὁ: 3578 χε]!ρ 

τουΐτου Ῥθ)52 (2) ἔγκαρος ν. 1. 4Ρ. Επϑῖ. 8381 οὐδ᾽ δι θο ἃ 51, 
ΡΞ ΔΙ» ΟΠ ΞΕΠΗΡ 412. ΘΤ ΕΣ 9100], Θισ. 1: 45. 6: οὐδὲ τ. δ᾽ ἢ 
1,.8 822 (οὐδ᾽ Ργὶα5 Ῥβϑιιβ. ἴχ. 38. 8) : ἠδ᾽ δὲς νυ]ρ. Ἐφ Ὁπ: {1} [16 119 
ΔῈ Θ ογὴς ὁδχ ἐρχομενὸν 7} γρ. Α 382 ὅθι] ἣ γρ. Δ : τῇ πλεῖστα 
φέρει ζείδωρος ἄρουρα 5:Γ8Ὁ. 9 383 ἀν᾽ ἑκάστας Ατ. Ῥ»Ὺ4ΑΟΑΙΒΟ:Ν" 
ν90: ἀν’ ἑκάστην 1 ἘΠ να]. : ἀν᾽ ἑκάστῃ Ὄ 6 τι Ο ᾳ 8]. : ἐν ἑκάστῃ 
οΟὩ 885 ὅσα ψεύδονται ὄνειροι 55}0]. ΎΠΕοοτγ. ἰχ. τό 380 εἶδος 
{πα 5. ΤΠῈῈ: ΟΣ. ῬΑ͂Ρ᾿ 11: Ρ.. 58 891 ἐρέσθω ἃ 393 σαώῶσι ΔρΙο, 
οἷξ. 57 δὰ Π 252: σόωσι Ηάη. Ρίο]. Α58ς. ςοἭά. (σώωσι Μ5 ΜῈ 06 Κν9 
γι8) : σοῶσι ἽνΓΑΠηΪΟ 



ο ἸΛΙΆΔΟΣ Ἢ 

7 ᾽ " ΓΝ; , “ς.» 
Πηλεύς θὴν μοι ἔπειτα γυναῖκα γε μάσσεται αὐτός. 

πολλαὶ ᾿Αχαιΐδες εἰσὶν ἀν᾽ “Ἑλλάδα τε Φθίην τε, 

κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται, 
Ι .᾽ Ὁ). ΟΣ γ 14 ᾽, “ δ) 2 

τάων ἣν κ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ; ἄκοιτιν. 
Υ̓ [4 [ δ 3 , Ν 2 , 
ἔνθα δὲ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ 

γήμαντα μνηστὴν ἄλοχον, ἐϊκυῖαν ἄκοιτιν, 
΄, ἵώ Ν , 3 ’΄ , 

κτήμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων ἐκτήσατο [1]ηλεύς" 
3 ζΝ 9 Ν “Ὁ »; ,ὕ 5.23. Φ Ὁ 

οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ᾽ ὅσα φασὶν 
ἾΧ 3 “ 3. { ᾽ὔ 

ιον ἐκτῆσθαι, εὖ ναιόμενον πτολίεθρον, 
Ν Ν ϑ 0 5..9 ὈΟΙ α Ν 3 “- “ 3 “ 

τὸ πρὶν ἐπ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾿Αχαιῶν, 
5.3). ΦΨ ἢ... 5. Ν 3 Ἥ 3 Ν 2} 

οὐδ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει, 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος, Πυθοῖ ἔνι πετρηέσση. 

ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα, 
δ Ν ὟΝ , ΔΉ ΟΣ Ν 

κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα" 

ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ 
ΨΩ) ε Ζ 32 δ ΩΝ 3 ,ὔ ε ῳ ἡ οὔθ᾽ ἑλετή, ἐπεὶ ἂρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. 
7 ΙᾺ , [2 Ν , ». ’ 

μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα 

διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε. 
εἰ μέν κ᾿ αὖθι μένων Γρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, 
» ,ὔ ’ ϑ) κα Ἂν ἰ 3} ΒᾺ 
ὥλετο μὲν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἐσται" 

εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
ὦλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν 
Υ̓ 2 , ... “4 ’ ἔσσεται, οὐδὲ κέ μ' ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη. 

Χ 3). ὧν, “ ΒᾺ Θ ΔΑΝ, ἤ 

καὶ ὃ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην 
» 3. {9 ΄ 2 Ν 3 ’ὔ χ ", 

οἴκαδ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ 

Ἰλίου αἰπεινῆς" μάλα γάρ ἕθεν εὐρύοπα Ζεὺς 
“ εΝ ς , » Ν Ἢ χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί. 

5 ΟΣ ᾿ς “- Ν 5.12 3 , Ὁ) σι 

ἀλλ΄ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν 
5 ’, 3 γι ἊΝ ." Ψ 3 Ν ’ 

ἀγγελίην ἀπόφασθε----τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων---- 

394 γε μάσσεται ΑΓ. : γαμέσσεται σο44. 3097 -οιμι Πο64. 
899 γήμαντα ν. 1. απί. Ὁ ἃ 6 5σ' τῷ ἡ ᾳ ν. ]. ἴη Α : γήμαντι ΑΓ, νυ]. 

395 

400 

495 

416 

415 

420 

401 ἐμοὶ Ατ, ἃ 6 5.11. ΒΟ Ὁ Τ 8]. : ἐμῆς ν. 1. απέ., να]Ρ. 405 Φοί- 
βου] νηοῦ Ζεῃ. 41:4 ἵκωμι 1.291, 62 ψηβδ ψιδ; ἕκοιμι ΜΈ 55. : ἵκωμαι 
να]ρ. 4τ6 οπῃ. Ζεη., δἰἢ. Ατ. 



9. [ΛΙΑΔΟΣΊ 

ὄφρ᾽ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω, 
δ᾽ ᾽ (ον τς “ Ν Ν 3 “ ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν ᾿Αχαιῶν 

Ν " “- 2 Ν »» . 5 ες ,’ 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὐ σφισιν ἣδε γ᾽ ἑτοίμη, 

ἣν νῦν ἐφράσσαντο ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος" 
- 7 

Φοῖνιξ δ᾽ αὖθι παρ᾽ ἄμμι μένων κατακοιμηθήτω, 
᾿ 3 ’ 7 3 7.3 ὦ 

ὄφρα μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 
αὖ δ 20 ́ λ Ἶ ϑιβῆς ἐλ ὃ᾽ Μ᾿ 7, ἄξ 33 ριον, ἣν ἐθέλῃσιν: ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί μιν ἄξω. 

δΩ, Υ θ᾽ οἱ ὃ᾽ ἄ “ ΟΣ ΩΝ 55 Α΄ Τ σ - ς ἔφαθ᾽, οἱ ρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 
μῦθον ἀγασσάμενοι: μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν'" 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ 
ἣ “ 

δάκρυ᾽ ἀναπρήσας" περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν" 

“ εἰ μὲν δὴ νόστον γε μετὰ φρεσί, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 
Ι 3 , Ϊ 9, ,ὕ Ν “ βάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι 

πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ, 
΄σ. Ἃ Υ 3.1.9 Ν “-“ » , 3, ᾽ὔ 

πῶς ἂν ἔπειτ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, αὖθι λιποίμην 
ων Ν 7 ΣΟΥ, ’ ε Ν οἷος; σοὶ δέ μ᾽ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς 

ἤματι τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης ᾿Αγαμέ : ἤματι τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης ᾿Αγαμέμνονι πέμπε 
ὔ ΝΜ, 9 Δ 12. Ἐ ὦ 7 νήπιον, οὔ πω εἰδόθ᾽ ὁμοιΐου πολέμοιο, 
Ἰ ΥΣΣ, Ὁ [ “ 3. 5 » 7 ᾿ 

οὐδ᾽ ἀγορέων, ἵνα τ᾽ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι. 

τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα, 

μύθων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων. 
ἰε Ν δὴ ιν Ν “ ’ὔ , 3 2 “ 

ὡς ἂν ἔπειτ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, οὐκ ἐθέλοιμι 

λείπεσθ᾽, οὐδ᾽ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς 
“ 3 ͵] 7 , ε ’ὔ γῆρας ἀποξύσας θήσειν νέον ἡβώοντα, 

οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 
ἐπ 7, ΝΣ 3 ’ὔ 2 7, φεύγων νείκεα πατρὸς ᾿Αμύντορος ᾿Ορμενίδαο, 

ὅς μοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο, 
Ν ΦΙΕΝΟΝ 3 Ἃ 

τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάζεσκε δ᾽ ἄκοιτιν, 
γὼ Ὁ5 μητέρ᾽ ἐμήν" ἢ δ᾽ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων 

παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν᾽ ἐχθήρειε γέροντα. 

425 

430 

435 

449 

445 

450 

424 σαῷ εἰ σοῷ ΑΥ΄. (44 681): σοϊῶ Α : σόῳ 1.518: σόοι ἈΝ: 
σόῃ νυῖϊρ. 433 ἀναπλήσας ἃ ᾳ 435 βούλεαι 41.123: ἔπλεαι [015 

446 ἡβώωντα ο5; Ὁ Τὶ 8].: -άοντα Ῥ1' ν 235 φοῦῦ. 447 τοῖον Ζεῃ. 
λίπον ᾿᾽Ορμένιον πολύμηλον [)ετη. 5ςΕρ5. ΔΡ. 5ίγΓΑὈ. 439 : λ. Ὀ. πολύπυρον 
Επδι, 3532. 6 451 ἐμεῦ ὡᾶ 6 (ἿΤ 4]. : ἐμῶν ὁ 5’ 452 γέροντι Ὁ 
ἁ 1 ἈΡΥ Τ 



9. ΪἹΛΙΑΔΟΣ 1 

“ἅ» ’ μέ Ν 3. ΝΑ, ΠΥ ΔΙ τ {348 . 

τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα' πατὴρ δ᾽ ἐμὸς αὐτίκ᾽ ὀϊσθεὶς 
Ν - Ν Ὁ ΠΕ] , ὙΣ 00) “ 

πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς ὃ ἐπεκέκλετ᾽ ᾿Ερινῦς, 

μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν 455 
ΣΟ 3 “ “- ἃ Ἂι  7ὲ ᾿' “ 
ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα" θεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαράς, 

Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. 457 
Υ͂ Ρ 5) Ν 3 " ὦ Ὁ) ἤ 2.9 Ν Ν 6 

ἔνθ᾽ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ θυμὸς 402 
πατρὸς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι. 
ϑ Ν ἈΝΑ ΝῊ. 9 ἝΝ Ξὶ 70 

ἡ μὲν πολλὰ ἐται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες 

αὐτοῦ λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισι, 465 

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 

ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ 
εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο, 

Ν 5.9 Ιέ , ’ὔ “ , 
πολλὸν δ᾽ ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος. 

3 7 3 3 9 “ ἊΝ ’, » 

εἰνάνυχες δέ μοι ἀμῴ αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον" 470 
« Ν » ’ Ν Υ 3 [Ὰ 53.ΚΥἡ 

οἱ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδὲ ποτ ἐσβὴη 

πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ᾽ αἰθούσῃ εὐερκέος αὐλῆς, 
ἄλλο δ᾽ ἐνὶ προδόμῳ, πρόσθεν θαλάμοιο θυράων. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή, 
ἐν ΨΣΝΙΒδ 5 Ν, Ἷ ΄ “ 3 4 

καί τὸτ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας 4175 

ῥήξας ἐξῆλθον, καὶ ὑπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς 
ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ᾽ ἄνδρας ὃμῳός τε γυναῖκας. 
φεῦγον ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε δι’ “Βλλάδος εὐρυχόροιο, 
Φθίην δ᾽ ἐξικόμην ἐριβώλακα, μητέρα μήλων, 

ἐς ΠΠηλῆα ἄναχθ᾽: ὁ δέ με πρόφρων ὑπέδεκτο, 480 

453 τῇ οὗ πιθόμην οὐδ᾽ ἔρξα Δτιδίοάεπιι5 ΝΥβαθ απ 515, ϑΟϑΙρ 8 Π65 
455 γούνασ᾽ ἐμοῖσιν ν.]. ἀηΐ. ἐφέσσεσθαι ΑΥ. νι]. : ἐφέσσασθαι 
Ἀ1ῸΌ Ν!: ἐφέζεσθαι ἃ ΘΕ1» ΒΟΝ" 457 ἐπαινὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ν. 1. δῖ. 

Φερσεφόνεια Δ 55. Ἐπδί. 458-46τ Πο5 4ιιδίίξιοῦ νΕΥΒΙ15 
τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ" 
ἀλλά τις ἀθανάτων παῦσεν χόλον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
δήμου θῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων, 
ὡς μὴ πατροφόνος μετ᾽ ᾿Αχαιοῖσιν καλεοίμην 

εἰξ. ΡΙαΐαγοῃ, ἀε δαά. ροεΐ. 8 (᾿Αρίσταρχος ἐξεῖλε ταῦτα τὰ ἔπη φοβηθείς : 
εἴ, (οτίοϊδη. 32, 4ςε 84]. εἰ διηϊοο 35), ἢἴἰς εαἀή. εαά. ᾿η46 4 ΔΝ οῖῆο 
(1η85) 463 στροφάασθαι τὰ αε Νἧ {18 ν ν.]. ἀρ. Επι5ι. 
464 ἀμφὶς ἐόντες Ατ. (ἰεδίε Πίοπ. ΤὭτγαςε) σοαά. : ἀντιόωντες ν.]. ἀπέ: 
ἐγγὺς ἐόντες 1.18 06 1 ν1 ν.]. ἴθ ἃ 472 ὑπ᾽] ἐν Αγ. Ὁ ν.]. ἴη. ἃ 



9... ΣΙΤΑΤΑΛΌΣ ἢ 

ἈΝΕ) ’ ΦΙηκΕ » Ν ἃ “- 7 
καὶ μ' ἐφίλησ᾽ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ 

“ Ψ ἴα 

μοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσι, 

καί μ᾽ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὥπασε λαόν" 

ναῖον δ᾽ ἐσχατιὴν Φθίης, Δολόπεσσιν ἀνάσσων. 

καί σε τοσοῦτον ἔθηκα, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 485 

ἐκ θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ᾽ ἄλλῳ 
αν δ 9) ἔτν ἘῸ ἡ  λγ4 ἔνα ΜΝ] , 

οὔτ᾽ ἐς δαῖτ ἰέναι οὔτ᾽ ἐν μεγάροισι πάσασθαι, 
᾽΄ὕ ιν ΤΟ ᾽ ΦΑ3.1 9}....5 - 3 Ν ’ὔ ’ὔ 

πρίν γ ὅτε δὴ σ ἐπ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας 
" , 5 ὄψου τ᾽ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών. 

“- 

πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα 490 
᾽»» »} 72 39 7 3 “ 

οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ. 
ἃ ΕΝ Ἂ ῇ ’, ΘΕΌΝ. Ν Ψ 391....9 ’ 

ὡς ἐπὶ σοὶ μάλα πόλλ᾽ ἔπαθον καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα, 
Ν [4 Φ Ψ Ν ’ 3 ,ὔ 

τὰ φρονέων, ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον 
32 3 “ ἴω “Ὁ “ 

ἐξ ἐμεῦ: ἀλλὰ σὲ παῖδα, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 
ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ᾽ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς. 495 

ἀλλ᾽, ᾿Αχιλεῦ, δάμασον θυμὸν μέγαν" οὐδέ τί σε χρὴ 
Ν 3 Υ Ν ᾿ Ν 9 ’ὔ νηλεὲς ἦτορ ἔχειν: στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὑτοΐ, 

τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε. 
Ν Ν Ν 4 Ν 3 “ 5 - καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι 

λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρατρωπῶσ᾽ ἄνθρωποι 500 Η Ἵ; ἐωτῦ ρ 
’ “ 7 ς , ἈΥΤΉΤΩΣ [ λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ. 

Ν ’ Ζκ..35 Ἂ “ ἤ καὶ γάρ τε Λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο, 

χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ᾽ ὀφθαλμώ, 
αι Ν » 2.» τὰ “ αἵ ῥὰ τε καὶ μετόπισθ᾽ ᾿᾽Ατης ἀλέγουσι κιοῦσαι. 

δ 

ἢ δ᾽ "Ατη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας 505 
πολλὸν ὑπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν 
βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους" αἷἱἷ δ᾽ ἐξακέονται ὀπίσσω. 
ἃ 7 3 ὃς 7 ᾽ὔ Ν ον .“. ΑΔ ὃς μέν τ᾽ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἄσσον ἰούσας, 

δ ον ἐκ 5}. ἀντ ΥΝΕΣ 2 Ι τὸν δὲ μέγ᾽ ὦνησαν καί τ᾽ ἔκλυον εὐχομένοιο" 

486 ἐθέλεσκον ἴοτί. Ἰεσὶς ΑΙ 6. 25 ἢ 488 γούνεσσι Δτ. ΑΤ 
υῦ γον ν82; γούνασσι «ςεΐ. 489 τ᾽ α Δηρ. Ν ν52 Ἐπί. : οπι. ςεΐ. 

499 καὶ τοὺς μὲν Ρ]αΐο τερ. 364 4, ῳ ἃ «]. θυσίαισι Ῥ]αίο 1. ς. 
5οο λοιβῆς τε κνίσης τε Ὁ Μ᾽ 5 γι ν.]. ἴ1π| 5035 ὀφθαλμῶν 
ὍὌΘΟΑ ΒΟΎ, ν.]. 4Αρ. Επβί. : ὀφθαλμούς Ν᾽ νι 506 φθανέει Ζεη. 

5ΟΩ εὐχομένοιο Α΄. ΘΟ Απρ. 1,75: εὐξαμένοιο νιιδ. 



9, [ἹΛΙΑΔΟΣῚ 

ἃ , 3.9 7 ,ἷ “ »} ἤ ὃς δέ κ᾿’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ, 5ῖο 
Ἃ “ 

λίσσονται δ᾽ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι 
κὸ Σὰ ΧΆ, 

τῷ ἴΑτην ἅμ᾽ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτείσῃ. 

ἀλλ᾽, ᾿Αχιλεῦ, πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσθαι 
,7 Ο᾽ 3, 3 7 ’ 9 ἴοι 

τιμήν, ἥ τ᾽ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσθλῶν. 

εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι, τὰ δ᾽ ὄπισθ᾽ ὀνομάζοι 515 
᾿Ατρεΐδης, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαΐίνοι, 
οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀπορρίψαντα κελοίμην 
᾿Αργείοισιν ἀμυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης" 

νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ, τὰ δ᾽ ὄπισθεν ὑπέστη. 

ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους 520 
’ Ν Ν. 3 -- ’ Ὁ ἊΝ 5}. κρινάμενος κατὰ λαὸν ᾿Αχαιϊκόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ 

φίλτατοι ᾿Αργείων: τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξης ΡΎ μὴ σύ γεμ γξῃ 
Ν ’ Ν 2 ΕΣ Ἂν, ΄“. 

μηδὲ πόδας" πρὶν ὃ οὗ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι. 
“ Ν “ ’, 2 ς ἣ 3 ΄-“ 

οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν 

ἡρώων, ὅτε κέν τιν᾽ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι" 525 

δωρητοί τε πέλοντο παράρρητοί τ᾽ ἐπέεσσι. 
» ,ὔ μ᾿ 3 ἊΝ ᾽ ἣ “ μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔ τι νέον γε, 

ε 3 3 ΧΟ σι 3 ’ ’ 7 ὡς ἦν" ἐν δ᾽ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι. 
Κουρῆτές τε μάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι 
ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριῷν, 530 

Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς, 
ἴω “ ΥΜ “. 

Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες "Αρηϊ. 
“- 4 ΤᾺΣ 

καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος ᾿Αρτεμις ὦρσε, 
᾽ “ ε ᾿Ξ} ᾽7 “, - “ 

χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς 

Οἰνεὺς ῥέξ᾽- ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ᾽ ἑκατόμβας, 535 
» 3 3 Υ̓͂ Ν. » Ι οἴῃ δ᾽ οὐκ ἔρρεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο. 

δ 2). ἡ 3 3.7} 9) Ἂ ἤ Ν , “Ὡς 
ἢ λάθετ᾽ ἢ οὐκ ἐνόησεν' ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. 
ε Ν [ἢ “ , " , ἡ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα 

ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα, 

512 ἀποτίνῃ Ὁ]... 1 γρ. Α 514 νόον] φρένας ΟἕἈ" Δηρ. [1 
Επιϑί. 535 ῥέξ᾽ 1 ΝΜ Μ" Ε' Εϑ: ἔρξ᾽ νυ]ρ. : ἔρεξ᾽ ἔτα »ὶᾳ ( Τὶ 8]. 

537 ἐκλάθετ᾽ οὐδ᾽ Ζεη. 539 θρέψεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον οὐδὲ 
ἐῴκει θηρί γε σιτοφάγῳ ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι Ατὶδί, ΠΙδέ. Δη. 578 Ὁ 1, εἴ. 
{190 -ἸΟΙ 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ 

3.0 “- 

ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν" 

πολλὰ δ᾽ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ 
ϑυδουσιν 7ὔ Ν 3 ἴων Υ 7 αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων. 
δὲ 3 ΘΝ Ὁ Ἀτα τον 3 [4 7 

τὸν δ᾽ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος, 
32 ᾽ὔ’ 7 ΝΥ 5 ἤ, πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 

καὶ κύνας" οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι" 
’ὔ Ἵ Ν Ν “᾿ 5 , 5. ΠΡ ἐΟὴ 

τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ ἀλεγεινῆς. 

ἡ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀὐτήν, 

ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι, 
Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων. 

ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἀρηΐφιλος πολέμιζε, 
’ Ν ΄ Ἄ “ 3 ϑιοο 0.9 ’ὔ 

τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἣν, οὐδ ἐδύναντο 

τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων 

οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων, 
ἤτοι ὁ μητρὶ φίλῃ ᾿Αλθαίῃ χωόμενος κῆρ 
κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ, καλῇ Κλεοπάτ τ Χῴ, ᾿ βΊ)- 
κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης 
Κ 4 3. τὰ ἰ 2 ’ὔ ,ὔ ἌΡ ΟΣ “-“ 

Ιδεώ θ΄, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ᾽ ἀνδρῶν 
“ ’ γῶνις 5 3 { “ 2 τῶν τότε----καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης" 
τὴν δὲ τότ᾽ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
3 ’ , 3 7 “ 30 ΝΞ Ρ ΧΕ 

Αλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ ἂρ αὑτῆς 

μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα 
κλαῖεν ὅ μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος ᾿Απόλλων--- 

τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων ἸΡΘ ρ Χ μαλῪ ᾿ 
ΟΣ λυ, Ἂ , Θὰ “- 
ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι 

7] 5 , δ τ ν 7 ’ 

πόλλ᾽ ἀχέουσ᾽ ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο, 

πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία 

540 

515 

550 

δόο 

565 

540 ἔρρεζεν νε] ἔρρεξεν Α΄. ἰεδίε Απ|πι. (διὰ τοῦ ζ προφέρεται ἔρεξεν 
ςοα.}): ἔοργε ΡῚ ν9 551 οὐδ᾽ ἐθέλεσκον Ατδίορῆ. 5:8 κάλ- 
λιστος Ο Ἡ1 αἱ. γένετ᾽] τράφεν 1 562 αὐτῇ Ν"} Κ}8 ν, 1. ἀρ. Επϑί. : 
αὐτὴ Βπιέ Νν8 564 κλαῖεν ὅ μιν ΔΙ. Ἡ : κλαῖ᾽ ὅτε μιν Ζεηῃ. νι]ρ. 
ἀφήρπασε ΑΙ ΜΤΟΡΡΙσ1 

ΗΟΜ. 11. 



9. ΔΙΆΑΆΛΟΣΟΙ 

κικλήσκουσ᾽ ᾿Αἴδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν, 
πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι, 570 

παιδὶ δόμεν θάνατον" τῆς δ᾽ ἠεροφοῖτις ᾿Ερινὺς 

ἔκλυεν ἐξ ᾿Ερέβεσφιν, ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα. 
“ Ν ΣΙ Ν ἋἍ [4 Ν “ 3 Ἄ 

τῶν δὲ τὰχ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει 
, , Ἂ Ν Ὑ, [ 

πύργων βαλλομένων" τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 

Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους, 575 
3 “ Ν 3 “ ξ: ’ , “ ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι, ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον" 
ς » ᾿ ’ “ »} Ν 

ὁππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς, 
Υ̓ “ ’ Ν ς ’ 

ἔνθα μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι 

πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο, 

ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι. 580 

πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς 
οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο, 

»“ Ν ᾽ὔ ,ὔὕ εν σείων κολλητὰς σανίδας, γουνούμενος υἱόν" 
Ν .Ν ’ [4 Ν ’ ͵ πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ 

ἐλλίσσονθ᾽. ὁ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο" πολλὰ δ᾽ ἑταῖροι, 585 
“ ε "» ΔΝ Ἢ; 3 ς Ι 

οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων" 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον, 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ᾽ ἐβάλλετο, τοὶ δ᾽ ἐπὶ πύργων 

᾿ βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ. 

καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΐζωνος παράκοιτις 590 
,ὔ 5). ΄ χὰ Εἰς ', [ 

λίσσετ᾽ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα 
7 3 σι 27. Ὁ] “4 ’ ΄“ 9 ς »}» 

κήδε, ὅσ᾽ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ:" 
Υ͂ Ν ,ὔ ζ 7 “- 3 Ἢ 
ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, 

τέκνα δέ τ᾽ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας. 
“ ΞΔ Ν 5 γῳ Ἂς ἌΧ, 

τοῦ ὃ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα, 595 

5όρ Φερσεφόνειαν Δ 55. ΜΙ ΝῊ (οἢ, 457) 571 ἱεροφοῖτις ν. ]. ἴῃ 
Α εἰ 1η ἰ6π|. ἃ χὰ 572 ᾿Ερέβεσφιν ΘἸκτα Ὁ Με 18: ἐρέβευσφιν να]δ. : 
Αἴδαο ΝΕ γρ. Ψ9 576 ὑπισχόμενοι 1.9 1 γΈῈ Ετ. Μ. η832. 51 
580 ψιλῆς ΑΓ. 582 οὐδῷ 6 ὑπερβεβαὼς ΘΟ, ν.]. ἀρ. Επϑι. 
584 κασίγνητοι ν. 1. απί. ἃ ὁ σ᾽ Ὦ «]. 588 πύργῳ ῬοτΩ Ὁ ν.]. Δ8Ρ. 
Ἐπ. 4]. “ 592 κήδε᾽ ὅσ᾽] ὅσσα κἀκ᾽ εἰϊ. ΑτὶΞίοι. ΕΠεῖ. 1565 8 15 
593 λαοὶ μὲν φθινύθουσι εἰϊ. Ατὶϑίοί. 1. 6. 594 τ᾽ ἄλλοι] δήϊοι Ζεηῃ. : 
ἄλλη Οὕ 55. 



οὐ ΒΤ ΆΘΣ οι 

“ ὌΝ δ᾽, δι ΙΝ, 3.9 Ἂ ΄ 

βῆ δ᾽ ἰέναι, χροὶ δ᾽ ἔντε᾽ ἐδύσετο παμφανόωντα. 
ἃ ε Ν ς “ 5 Ἢ Ν ζω 

ὡς ὁ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἥμαρ 

εἴξας ᾧ θυμῷ: τῷ δ᾽ οὐκέτι δῶρ᾽ ἐτέλεσσαν 
Ν ,ὔ Ν 3. ὁ}, Ν Μ᾿ 

πολλὰ τε καὶ χαρίεντα, κακὸν ὃ ἡμυνε καὶ αὔτως. 
5) Ν Ἂν ’ὔ’ “ ’ γ Ἢ χ, 

ἀλλὰ σὺ μὴ μοι ταῦτα νόει φρεσί, μηδέ σε δαίμων ὅοο 

ἐνταῦθα τρέψειε, φίλος" κάκιον δέ κεν εἴη 
Ν , 5 ,ὔ 5) 5}: 0) δΝ 7 

νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν" ἀλλ᾽ ἐπὶ δώρων 

ἔρχεο" ἶσον γάρ σε θεῷ τείσουσιν ᾿Αχαιοί. 
3 [2 ΦΟΩΝ ’ ’ ΄, ΄, 

εἰ δὲ κ΄ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς, 
3 Δ ε “- “ ΡΝ ΄ , 5 ’ 39 Ξ 

οὐκέθ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι πόλεμον περ ἀλαλκῶὼν. όο5 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
ςς “ Μ [2 “ Μ » ’ὔ 

Φοῖνιξ, ἄττα γεραιέ, διοτρεφές, οὔ τί με ταύτης 
Ν ἴω , Ν “ Ν » 

χρεὼ τιμῆς" φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴση, 

ἢ υὐ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, εἰς ὅ κ᾿ ἀὐτμὴ 
ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώ όιο Ξ υ) ΠΕΡ " Υ [ΧΟ 
5» "2 5 ,ὔ Ν ον ϑ. ΟΝ Χ , “Ὁ 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ ὃ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι 
Ἢ Ν ’ ὩΣ ᾽ὔ 

μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων, 
ἼΑτ ἰὸ Ὁ“ .“. , ε οὐδέ τί ᾿ 
Ατρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν" οὐδέ τί σε χρὴ 
δὰ ΄ ’ [ 7 

τὸν φιλέειν, ἵνα μὴ μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι. 

καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ᾿ ἐμὲ κήδῃ" 015 μ ] με ΚΉΏΘΉ 9 
“" ἈΝ ΤΡΗ “' 

ἴσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς. 

οὗτοι δ᾽ ἀγγελέουσι, σὺ δ᾽ αὐτόθι λέξεο μίμνων 

εὐνῇ ἔνι μαλακῇ" ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι ΄ μαλακῃ" ἂμ 1 μενήη 
’ὔ δ} ΠΩ 7 3.9 3) ς , Ὁ} 8 Ὁ [, 39 

φρασσόμεθ᾽ ἢ κε νεώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἡμέτερ᾽ ἢ κε μένωμεν. 
Ὄ ΧΝ ,ὕ “ Ὀ αν ΠΑ ΘΙ. ἩΡπΙ ΤῚ ’ὕ “- “- 
Η, καὶ Πατρόκλῳ ὃ γ᾽ ἐπ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ ό2ο 

Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα 
2 ͵ ’ , δὰ 2) ΠΥ 50) ΝΜ 

ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο" τοῖσι δ᾽ ἀρ Αἴας 

ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε: 

““ διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

ἴομεν" οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ 625 

ὅοι κάκιον] χαλεπὸν ΊΚΟΤΑ ΝΈ 602 δώρων ΑΥ. οὗ ΒΔ 
ΤΊΔΥΡ. : δῶρον ΝΜ 10 ΘΟ ῬΙδ; δώροις ναϊξ. 612 ἐνὶ στήθεσσιν ἀχεύων 
τὶ ὠὰ ΝῚ νη ν}Ὲ Ἐπί. : ὀδυρόμενος κινυρίζων Ζεπ. 6το ἠὲ μένωμεν 
ὌΦ Κα, Α ροβέ Γ85. 623 μέγα ο 625 τελευτὴν θΦ Με ν" 

Πῶν: 



οΠΛΙΑΆΘΟΣΟΕΙ 

αῷ 9. εξ. ,αἡ , 3 - ας , τῇδε γ᾽ ὁδῷ κρανέεσθαι" ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα 
Ν “ “ Ν 3 3 ΄ 5. Δ 

χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθὸν περ ἐόντα, 
ο᾽ “ 6 , Ἄ ΨΟΝΣ 2 ᾿Ἕ 

οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 
" ς ’ὔ ΄ ’ὔ , 

ἀγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμόν, 

σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων 630 
ἊΝ - δ . ς5. Υ " 

τῆς ἣ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων, 

νηλής" καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος 
ΝΝ Ὁ - Ν Ὁ. 76 “ 

ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος" 
ΕΙΣ δὰ 3) 4 ,ὔ 3 “ ’ 3... 9. ’ὔ 

καὶ ρ᾽ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πολλ᾽ ἀποτείσας, 
΄“΄- , δ ΣΝ ’ ’, Ν ἈΝ 2 ’ 

τοῦ δε τ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 635 
Ν 4 ὧν Ως ’, ᾽ 

ποινὴν δεξαμένῳ" σοὶ δ᾽ ἄλληκτόν τε κακόν τε 

θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης 
»ἷ “ , ες ἊΝ ’ὔ Υ ΣΌΣ Ἢ 

οἴης" νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ᾽ ἀρίστας, 

ἄλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τῆσι' σὺ δ᾽ ἵλαον ἔνθεο θυμόν, 

αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον: ὑπωρόφιοι δέ τοί εἶμεν ὅλο 

πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων 
’ὔ , 3. δ ,ὕ “ 3 ὔ 3 

κηδιστοΐ τ᾽ ἐμεναι καὶ φίλτατοι, ὅσσοι ᾿Αχαιοί. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“Αἴἷαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 

, ὔ Ν ᾿ ἜΤΗ ὔ - 

πάντα τί μοι κατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθησασθαι:" 045 
τ 9 , 7 ’ ς ’ ’, 

ἀλλὰ μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, ὅππότε κείνων 
΄, Ὁ 3.1.9 ΄ 2 3 , δ μνήσομαι, ὥς μ᾽ ἀσύφηλον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν 

᾿Ατρεΐδης, ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην. 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε:" 
οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος, ό5ο 

’ὔ 3 εν , .«, “ “ 
πρίν γ᾽ υἱὸν [Πριάμοιο δαΐφρονος, “κτορα δῖον, 

Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι 

κτείνοντ᾽ ᾿Αργείους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας. 

627 ἃ εἰπέμεν ᾿Ατρεΐδῃς ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ Ὅ ὁ ἃ Κ' 1 Ὁ 
(ΞΗ 373) 631 ἢ) ἥν ἈΝΈΝ! μιν] μοι Ἢ 632 τίς γε ΑΥ. 
9 ΠῚ νυν Χγ ἢ φονῆος ΑἸ ΊΔΟΜΤ ΜΒΟΡΤ 01 0010; φόνοιο ςεί. 
636 δεξαμένῳ σΊἼΚῸΌΡ ΑΒ ΌΟ Ὀ Τ αἱ. : δεξαμένου ςεί. 639 τοῖσι 171 

ὅ4τ ἀθρόοι ἐκ Ζεπ. 645 ἐείσαο ΔΥ. (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων) 
ὈΦΔΆΡ[,." 5: ἐείσω νυΐσ. 646 ὅππότ᾽ ἐκείνου ᾳ Μ12 δ ν! 
647 ἔρεξεν) ἔθηκεν Μ15 Ετ. (πα. 582. το : ἔλεξεν ΜΤ 015 653 κατά 
τε φλέξαι ν. 1. απί.. ῬΙαίο ΗἸΡΡ. πιῖπ. 371 Ὁ, γρ. Α 



οι ΠΛΙΑΆΘΙΣ 

ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ 
“- [, ΄ .Κ 

Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω." 

Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον 
΄, Ὡς “ » 3 3᾽.5 ,ὔ σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν παλιν" ἦρχε ὃ Οδυσσεύς. 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ ὁμῳῆσι κέλευσε 
7 

Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα. 
« 3 3 ’, γ ’ «ε 5 [ 

αἱ ὃ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε, 
ἶ [ εκ ’ ’ ’ Ν "᾿ 

κῶώεα τε ρβῆγος τε λίψοιο τε λεπτὸν ἄωτον. 
“᾿ ν ὅδ ν ἐς ς 7 , 9, “- “ 4 

ἔνθ᾽ ὁ γέρων κατέλεκτο καὶ ᾿Ηῶ δῖαν ἐμιμνεν. 
πὶ 3 ἊΝ “ “ ’ὔ 3 7 

αὐτὰρ Αχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτου 
τῷ δ᾽ " Χ κ Ν ΔΛ σβ 10 Φ 
ᾧῷ δ᾽ ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόθεν ἦγε, 

᾽ὔ , ΄ “ 
Φόρβαντος θυγάτηρ, Διομήδη καλλιπαρῃος. 

Ν ““ 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἐλέξατο' πὰρ δ᾽ ἄρα καὶ τῷ 
Ξ5 ." 7) “ 
ἴφις ἐύὔζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν, ᾿Ενυῆος πτολίεθρον. 
Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίησιν ἐν ᾿Ατρεΐδαο γένοντο, 

ἐ 

Ν ΠἯΝ 3) 7 7 - 3 “- τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες ᾿Αχαιῶν 

δειδέχατ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο" 
΄- Ὁ. 0.9 7 " 2 [ον 3 

πρῶτος δ᾽ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 

“ εἴπ᾽ ἄγε μ᾽, ὦ πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
ἌΡ ΟΘ 5.4.1 ὔ 2 “ 7.. “ 

ἢ ῥ᾽ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ, 
ΠΣ 7 ’, 3. 7.5. ἢ , , 329 
ἡ ἀπέειπε, χόλος δ᾽ ἐτ᾿ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν; 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς: 
““᾿Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 

κεῖνός γ᾽ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 
’ ἷ, Ν ον Α ΟῚ 7 δῳν Ν “ 

πιμπλάνεται μένεος, σὲ ὃ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα. 
5 ’ ͵ 3 3 7] » 

αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν ᾿Αργείοισιν ἄνωγεν 
“ἢ “ ΄“ 

ὅππως κεν νῆάς τε σαῷς καὶ λαὸν ᾿Αχαιῶν" 
ϑ.. ΣῸΝ 3.9, ,ὕ ἘΝ ϑδίτον ’ὔ 

αὐτὸς δ᾽ ἠπείλησεν ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι 

νῆας ἐὐσσέλμους ὅἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 
δ “ 3 καὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι 

655 

6όο 

67. 

675 

όϑο 

6ξ4 τοι] μιν ῬΙεαίο 4. ας. 657 λείψαντες ΔΙ. «Ἰίεγα εα. (καὶ ἐΐ 
πολλαῖς τῶν ἀρχαίων) 6δο ὡς ἐκέλευσε] ἐγκονέουσαι Ζεῃ. 
664 τῷ δὲ γυνὴ παρέλεκτο Κάειρ᾽ ἣν Ζεη. 6η4 ἀμυνέμεναι ὁ 5 ἢ 

ὅϑι σαῷς εἰ σοῷς ΑΥ. (διχῶς) : σόφς {ΠΉΡΑΝ ΝΗ: σάῳς ΝΝῦ!: 
σόῃς ναῖΐρ.: σόοις 61.51., 



9. ἹΛΙΑΔΟΣῚΙ 

οἴκαδ᾽ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ 685 
3 ,ὔ 3 “Ὁ , «ς 3 ’΄ Ν 

ἰλίου αἰπεινῆς: μάλα γὰρ θεν εὐρύοπα Ζεὺς 
“ ΦῸΝ « » ’, ἊΝ. ζ) 

χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί. 
δ 4 Ὁ) δίων, Ν 4 ἌΣ 9 , “ ε 
ὡς ἐφατ΄" εἰσὶ καὶ οἵδε τἀδ εἴπεμεν, οἵ μοι ἕποντο, 
ΑΝ» Ν. ΄ ’ ’ “ 

Αἴας καὶ κηρυκε δύω, πεπνυμένω ἄμφω. 
- 2 3.2) ς 7 , κν Ν ϑγτος Τι 

Φοῖνιξ δ᾽ αὖθ᾽ ὁ γέρων κατελέξατο, ᾧς γὰρ ἀνώγει, όφο 
" ε 5 7 ,ὔ 2 ΖΔ, (δὴ 
ὄφρα οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 

»᾿ δ 59 ́ λ Ἐκ τ λα δ᾽ ΜΝ, ,ὔ ἄξ ΕΣ) 
αὔριον, ἣν ἐθέλῃσιν" ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί μιν ἄξει. 

Ω, δ) θ᾽ ε δ᾽ » “ ΘΝ 3. ΝΛ “- 
ς ἐεφαθ, οἱ ὃ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 

μῦθον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσε. 

δὴν δ᾽ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες ᾿Αχαιῶν" 695 
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
“᾿Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 

μὴ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλεΐωνα, 

μυρία δῶρα διδούς" ὁ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως" 
“ “3 Ν ΄- Ρ) ’ὕ 5 “ 

νῦν αὖ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας. 700 

ἀλλ᾽ ἦτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἴησιν ] μ μεν, ἢ ΠΟ 
ΝΜ , { 3 3ι ᾽ὔ ς ’ , 

ἢ κε μένῃ" τότε δ᾽ αὖτε μαχήσεται, ὅπποτε κεν μιν 
Ν ΘΝ ΄ 3 ’΄ Ν Ν Ψ 

θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὀρσῃ. 
5 ΦΥ͂, 3 ε ΩΝ 5 Ν. » ὔ , 

ἀλλ᾽ ἂγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 
“ Ν , ’ , μν {-- 

νῦν μὲν κοιμησασθε τεταρπόμενοι φίλον ἦτορ 705 
΄, Ν » Ν Ν ΄ 2 Ν ΔΕ ὦ ’ σίτου καὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκὴ" 

αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, 

καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους 
3 ’ὔ Χ 32 ϑΔΥ͂Ν, ΩῸΝ ’ Ὰ 39) 

ὀτρύνων, καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι. 
ἃ " 3 ε 2.ϑ γ , 2 ω ἊΝ 
ὡς ἐφαθ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες, 710 

“ 5) ’ “ ε , 

μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 
Ν ΄ Ν ’, 2 ’ ΕἹ 

καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίηνδε ἕκαστος, 
" Ν ., Δ ον “ 4 
ἐνθα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

688-692 «[ἢ. Ατ. 695 κεἴ. Ζεη. ὅο4 οπι. Ζεῃ., διῇ. 
Δειβίορῃ. Ασ. μῦθον φρασσάμενοι ν.]. πῃ Δ, εἴ. Θ.29 ἀγόρευσε)] 
ἀπόειπε 5: ἀπέειπε ᾳ ν.]. ἰπ Α, 1.15 γιν52 6οϑ μηδ’ ΑΙ. ῬΙΡΑΒΟ 

699 καὶ αὕτως ν.]. ἴθ Α Ἴοο ἀνῆκας ΑΓ. (ἔν τισι τῶν ὑπομνη- 
μάτων) ΡΠ Κ25 103 ἀνώγῃ] ὀρίνῃ Ὅς1.." Επιί. 11 μῦθον 
φρασσάμενοι ν. ἷ. ἴῃ Τὶ, εἴ, 694 



ΙΛΙΑΔῸΟΣ Καὶ 

ἔΛλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν 
εὗδον παννύχιοι, μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ" 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρεΐδην ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 
δ Υ̓͂ ἊΝ ὡΝ Ν ς Ἄ 

ὕπνος ἔχε γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἃν ἀστράπτη πόσις “Ἥρης ἠϊὐκόμοιο ᾿ ρ ῃ βρη" ἨῦΚΟμοΟΙιΟ, 
7 5) Ι͂ 

τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν 
δ Ι “ , Ν 32 2 ᾽, 
ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας, 

ἠξ ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοῖο, 
ἃ ΖΌΣϑν. 15 7 »} , 3 ἥ 7 
ὡς πυκίν᾽ ἐν στήθεσσιν ἀναστενάχιζ ᾿Αγαμέμνων 

» ) ,7ὔ ’, , « 7 3 ’ 

νειόθεν ἐκ κραδίης, τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός. 
δ {ΣΕ ΣΝ ΕΣ » ἂν “Χ 3 3 

ἦτοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ ρωϊκὸν ἀθρήσειε, 

θαύμαζεν πυρὰ πολλά, τὰ καίετο ᾿Ιλιόθι πρό, 
3 “-“ ’,͵ 3»...5 ἊΣ “ , 35 ,7] αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ᾽ ἀνθρώπων. 
0. τας ὌΡΟΣ “5 οι] Μ Ν Ν 3 “ 

αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν ᾿Αχαιῶν, 

πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προθελύμνους ἕλκετο χαίτας 
ὑψόθ᾽ ἐόντι Διί, μέγα δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ. 
“ ’ ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή, 

Νέστορ᾽ ἔπι πρῶτον Νηλήϊον ἐλθέμεν ἀνδρῶν, 
εἴ τινά οἵ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο, 

ΙΟ 

1 ὦλλοι Ζεη. ἡ ὅτε πέρ τε] πολλὰς δὲ εἷξ. ΒΞ. Πο]. ΑΥ. ΝᾺ. 265 
10 φοβέοντο Ζεη. : περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν ΟΠ γΥΞίρριι5 δρ. 

( δ]επ. ἀε ρἷδς. ΗἸΡΡ. εἰ ΡΙδΐῖ. 111. ττά4 1 συμμῆτιν ν. 1. απῖ. ΔΚ 
ποῦ ΝΈΟΤ 84]. 



10.ἩὌ. ΙΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

ἥ τις ἀλεξίκακος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο. 
3 Ἂ 9 ΚΥἡ Ν Υ, “ 

ὀρθωθεὶς ὃ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα, 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 

ἀμφὶ δ᾽ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος 
“ ’ ΄, Ψ 3... 

αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ΄ ἐγχος. 
ὰ 3 ΚΑ , " , 59. Ν ͵νΝ 9 κα 
ὡς δ᾽ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος----οὐδὲ γὰρ αὑτῷ 

ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε----μή τι πάθοιεν 

᾿Αργεῖοι, τοὶ δὴ ἕθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρὴν 
“ 5 , ’ ἊΝ ε ,ὔ 

ἤλυθον ἐς Τροίην πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες. 

παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε ρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρ Ρ 
ποικίλῃ, αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην κεφαλῆφιν ἀείρας 

4 τ θα. , ᾿) “ Ν ΄, θήκατο χαλκείην, δόρυ δ᾽ εἵλετο χειρὶ παχείῃ. 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων 
3 » ν᾽ Ν 35. ἃ ’,’ ᾽ 
Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ. 
Ν δ (ΟΣ) ΠΡΟΣ 3. γυϑΎι Ἢ 3, Ν τὸν ὃ εὑρ ἀμφ᾽ ὥὦμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ 

ἃ- , ’ὔ “- Ἄ7..5 , ΦΙ ,ὔ νηὶ πάρα πρύμνῃ: τῷ δ᾽ ἀσπάσιος γένετ ἐλθών. 
ἊΝ ’ 1 Ν 9 ΧΝ , 

τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
ΓΕ ,’ὔ 3 “ 5 “- ’ὔ 3 ΦΉΕ » τίφθ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, κορύσσεαι; ἡ τιν ἑταίρων 

ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

δείδω μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον, 
3, ὔ 7] (τὴ 3! Ν. 

ἀνὃρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἷος ἐπελθὼν 
ὕ, 3,.Ὁ.5 ,ὔ Ι [ ΝΜ 39 

νύκτα δι ἀμβροσίην: μάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων'" 

““χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σέ, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 
΄ { ’, 3 δ 2. Ν 4 κερδαλέης, ἣ τίς κεν ἐρύσσεται ἠδὲ σαώσει 

5 χὰ Ἁ, “ ΟΣ δ Ν 2 , Ἁ Ἀργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρὴν. 
« ΄- “ “ 

Εκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ᾽ ἱεροῖσιν" 
.] 93 ’ 3. τ 9) 9} 3 Ἃ 

οὐ γὰρ πω ἰδόμην, οὐδ᾽ ἔκλυον αὐδήσαντος, 
Ρ ΝΟΥ ’ 53. ἘΡΕ ΕΙ᾽ ἸΑΥ χ 

ἄνδρ᾽ ἕνα τοσσάδε μέρμερ᾽ ἐπ᾽ ἤματι μητίσασθαι, 

20 

25 

30 

490 

45 

25 αὐτῷ ΤΥΓΔΠΠΪΟ, νιι]ρ. : αὖ τῷ ΡίοΙ. Α5ςαὶ, Α ν1 32 ἀνστήσων 
Ατ. ςοἄά. (ἀναστ-); εἴ. 176 48 ὀτρυνέεις Α΄. ΕΓ Ηἰ Η21,195}Μ98}10 
Ῥα]2: ὀτρύνεις ναἷδ. 41 ὅτε θ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι ο τις) τοι 
νι: γὰρ 1,15 Ν1: κεν Ἐπ5ι, ἔσται) ἐστι )ετη. ᾿χϊοη, γρ. Δ : εἴη 
τ ΏΑ 55. 1,5 10 Ἐπιβι. 46 ἄρα] ἅμα 1.5. γ5ν:ν2 φρένας εἶχ᾽ 
ἴοτί. Αγ. (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων) 48 ἐπ᾽] ἐν Αγ. αὐ Ρσ α Τα] 



10. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

ὅσσ᾽ “Ἕκτωρ ἔρρεξε Διὶ φίλος υἷας ᾿Αχαιῶν, 
αὕτως, οὔτε θεᾶς υἱὸς φίλος οὔτε θεοῖο. 50 

ἔργα δ᾽ ἔρεξ᾽ ὅσα φημὶ μελησέμεν ᾿Αργείοισι 
’ Ν , ᾽ὔ Ν, Ν ’ 3.5 ᾽ 

δηθά τε καὶ δολιχόν: τόσα γὰρ κακὰ μήσατ Αχαιοῦς. 

ἀλλ᾽ ἴθι νῦν Αἴαντα καὶ ᾿Ιδομενῆα κάλεσσον 

ῥίμφα θέων παρὰ νῆας: ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Νέστορα δῖον 
ἕν 55 7 3 ᾽ὔ " 5. 5. Ὶ 
εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσιν 55 

ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 

κείνῳ γάρ κε μάλιστα πιθοίατο'" τοῖο γὰρ υἱὸς 
’ὔ 0) “Ὁ 3 

σημαίνει φυλάκεσσι, καὶ ᾿ἰδομενῆος ὀπάων 
“ 39 

Μηριόνης" τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" ύο 

“πῶς γάρ μοι μύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις; 

αὖθι μένω μετὰ τοῖσι, δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθης [ [: ἢ 7: 7)5» 
τ 3 ΣᾺ Ν “3. “ 2 33 ἣε θέω μετὰ σ᾽ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω; 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων'" 
δι , “αὖθι μένειν, μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιιν ό5 

ει Ἷ Ν Ν δον ΟΝ ’ 3 7 

ἐρχομένω" πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἶσι κέλευθοι. 
ΜΝ » ὡς “ἤ ΠΩ “4 δ 

φθέγγεο δ᾽ ἢ κεν ἴησθα, καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι, 

πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον, 
ἷ , ἊΝ 7ὔ “ πάντας κυδαίνων: μηδὲ μεγαλίζεο θυμῷ, 

2 ΝΣ Ν 3 Ἃ "Ά - ͵ ΕᾺ 

ἀλλὰ καὶ αὑτοΐί περ πονεώμεθα' ὧδέ που ἄμμι 70 
Ν ϑΌΔΩΝ 4 “ ΄ -“" 39 

Ζεὺς ἐπὶ γιγνομένοισιν ἵει κακότητα βαρεῖαν. 
ὰ 3, 5 Ὡς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας" 

δά δὰ ε “ (ἐδ ον γα Ἂς 7 ,ὔ [ς᾽ 

αὐτὰρ ὁ βὴ ρ ἰέναι μετὰ Νέστορα, ποιμένα λαῶν" 

τὸν δ᾽ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίν ρ " 1 1 Η 
ϑδήνδν 7 ὯΝ 3 2 , 

εὐνῇ ἔνι μαλακῇ" παρὰ δ᾽ ἔντεα ποικίλ᾽ ἔκειτο, 75 

ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια. 
Ν Ν Ἂς “ 7 ϑυν Εἰ οκε Ν 

πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ᾽ ὃ γεραιὸς 
Π 2 ΦΘ 5 ’, 7 “4 

ζώννυθ᾽, ὅτ᾽ ἐς πόλεμον φθισήνορα θωρήσσοιτο 

51-52 δίῃ. Ατιβέορῃ. Ασ. 53 Αἴαντε ΑΤ. (απςίοτα ΠΙάνπιο), 
0" νὴ νι Τβε. (εἴ, Μ 342 Ο 301) 54 παρὰ Ατ τα 1.5 Ν1:; 
περὶ [7] : ἐπὶ νυ]ς. 55 κ᾽ ἐθέλῃσιν) κε πίθηται Ἐ1ΪΈΈοΟτΥ Α ΜΊΝΈ 
57 κείνῳ θοξϑσξταᾳ 4]. : κείνου να]ρ. πυθοίατο 6 Ὦ 17! 



10. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

Ν Υ̓ 2 Ν 3 Ν ΘΔ ’ “- - 
λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ. 

7 “ 

ὀρθωθεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ ἀγκῶνος, κεφαλὴν ἐπαείρας, 80 
3 .“᾿ μ ΝΑῸ ΄ ’, 
Ατρεΐδην προσέειπε καὶ ἐξερεείνετο μύθῳ" 
«ς ΄ 3 τς ἊΝ “᾿ ὌΣΣΕ ΤῸΝ Ν Υ̓͂ ον 

τίς ὃ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἷος 
3 ο νύκτα δι᾿ ὀρφναίην, ὅτε θ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι, 

2 3 3... ἘΔ “4 δ 3. τς ΄, 

ἠέ τιν᾽ οὐρήων διζήμενος, ἤ τιν᾽ ἑταίρων; 
’ 3. 9 ’ 3.1.3 Ὁ ϑ 7. 3 ΟΝ, ’ὔ ΎΠΕΒΑ, 

ῴφϑθέγγεο, μηδ ἀκέων ἐπ ἔμ᾽ ἔρχεο" τίπτε δὲ σε χρεώ; 85 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 
“3, [2 .ο. ΄“ ΄' 

“ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
’ 3 ἮΝ 3 , Ν ἈΝ ’ γνώσεαι ᾿Ατρεΐδην ᾿Αγαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων 

ἊΣ »] , ’ , 3) Μ“ 3. τυ. Ν 

Ζεὺς ἐνεηκε πόνοισι διαμπερές, εἰς ὅ κ᾿ ἀυτμὴ 

ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώ 90 μ ᾿ΠΕἸΠ] " γ ΦΡΊΙ: 
, Ὸ ΟῚ Ν » 5.523... .15., , Ὁ 

πλάζομαι ὧδ᾽, ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ᾽ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος 

ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ κήδε᾽ ᾿Αχαιῶν. 
ΟΣ Τὰ Ν “ 7ὕ 5ς 7 ( 

αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδὲ μοι ἥτορ 

ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἀλαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι ἔξω 
, ΟῚ 7 , 5. ΕἼΩΝ, ΄,ὕ “ 

στηθέων ἐκθρῴσκει, τρομέει ὃ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα. 93 
5 δ) » » ΡῚ Ν 5. Ν , ἡ τὴ ἘΝ 
ἀλλ᾽ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ γ᾽ ὕπνος ἱκανει, 

δεῦρ᾽ ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν, 
Ν ΧΝ Ν 7 ς ’, δῶν δ 

μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ 
[ξ ρλοΝ “ ΘΙΟΟΝ ’ κοιμήσωνται, ἀτὰρ φυλακῆς ἐπὶ πάγχυ λάθωνται. 

δυσμενέες δ᾽ ἄνδρες σχεδὸν ἥαται: οὐδέ τι ἴδμεν 1οο 
3 

μή πως καὶ διὰ νύκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι. 
, Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

“Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 
»Ἅ Υ͂ ’ [2 ’ὔ Ν 

οὔ θην ᾿Ἑίκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς 

ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται: ἀλλά μιν οἴω 1ο5 
ἊΝ 

κήδεσι μοχθήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ κεν ᾿Αχιλλεὺς 

ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ἦτορ. 

19 ἐπέτρεπε Α΄. ΘἔΤΑ 55. ΒΟΥ ΝΙΝ" 4]. : ἐπέτραπε νυΐξ'. 
82 οὕτω Απηρ. Εκ5 5 18. ἔρχεται ἅ ξἈ οα «]. 84 «ἰῇ. Αγ. 
86 τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ὁ Ἀ Ἢ Δ]. 88 γνώσεαι] εἴσεαι ὁ Ἢ 1.15 ΚΕ 
Επδι. 94 ἀλαλύκτημαι ὃ ἃ 6 Α ςοΥΓ. πὶ. Ρ. Τ, 4]. : ἀλύκτημαι νὰ]ρ. 

οϑ ἠδὲ καὶ] ἡδέϊ Ζεπ. τος ἐέλδεται Δ Οϑ Ρ4]} ν15, γρ. ΟΣ 



10: ΠΡ ΟΣ Κα 

: Α 
σοι δὲ μάλ᾽ ἕψομ᾽ ἐγώ" ποτὶ δ᾽ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους, 
ἠμὲν Τυδείδην δουρικλυτὸν ἠδ᾽ ᾿Οδυσῆα 

ἠδ᾽ Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν. 
5 3 δ Ἁ ’ὔ ’ ’ 

ἀλλ᾽ εἴ τις καὶ τούσδε μετοιχόμενος καλέσειεν, 
5 ᾽ὔ ’ 3 Μ τ ὦ “ ΜΝ 

ἀντίθεόν τ᾽ Αἴαντα καὶ ᾿Ιδομενῆα ἄνακτα" 
“- Ν “ Ν ς ͵ 5. Ν ΓΝ. 95 ΄ 

τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ᾽ ἐγγύς. 

ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον 
᾽ὔ 

νεικέσω, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω, 
.ς “ ςν 3 Ἶ 5 ͵ , 
ὡς εὕδει, σοὶ δ᾽ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι. 

νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι 
, Ν Ν, ςε ' 3 , 58 γ)ϑὴ, ΣΟῚ (δ 5 3}) 

λισσόμενος" χρειὼ γὰρ ἵκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. 
[Ων “ Ι 7 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 
(5. ἐς ΄ » , Χ ᾽ , » ὦ γέρον, ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἀνωγα" 

’ “ , “4 

πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι, 
3. τνἵἤΐ » κυ θρ ΣἘΞΟῚ » ’ οὔτ᾽ ὄκνῳ εἴκων οὔτ᾽ ἀφραδίῃσι νόοιο, 

5 3. ..5 ’ 3 3 ’ Δ 49 Ν 7 ε ΄ 

ἀλλ΄ ἐμὲ τ΄ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμὴν. 
“- 7 

νῦν δ᾽ ἐμέο πρότερος μάλ᾽ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη" 
ἈΝ Ν 2 Ν , ἃ Ν “ 

τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὺς σὺ μεταλλᾷς. 
Ἁ 3 ’ὔ ἊΝ ’ὔ Ν ἰ 

ἀλλ᾽ ἴομεν" κείνους δὲ κιχησόμεθα πρὸ πυλάων 
’ [ ’ 4 399 ἐν φυλάκεσσ᾽, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι. 

Ν ἘΌΝ ͵ » , Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
(ς« Ὁ » ΄ὔ « 7 5.9.3 2 Ἦ 

οὕτως οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ ἀπιθήσει 
ὍΝ ψ,' “ , 9.5 ’ Δ 5 ’ 3593 

ργείων, ὅτε κέν τιν ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ. 
ἃ 9 Ν ΜΝ Ν ᾽ὔ “ 

ὡς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα, 
“- 7 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 
5 Ν 3. τ.4ἢ, - Ψ ’ 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν 
“-“ ( 

διπλῆν ἐκταδίην, οὔλη δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη. 
“ 3. .5}, Υ̓͂ 3 “ 5» ζ 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 

βῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

115 

120 

130 

135 

115 πέρ ΑΤ. νυ]ρ.: καί ν.]. αιχῦ. : γάρ 1,18 1718 νεμεσήσεται γρ. Δ, 
ᾳ Δηρ. 1 ΜΙΜΤΌ γῆνενθο 118 ἀνεκτή ΟΝ: ἀνεκτῶς Α τηδΔΓΡ.»; 
ΜΙ (ςἤ. Θ355 Δ Οιοὶ 124 μάλ᾽] μέγ᾽ ει. [χίοη. (μήποτε ἡ 
᾿Αριστάρχειος οὕτως εἶχεν Ὠ]ϊά.) 127 σφιν] μιν Ζεηῃ. ἠγερέθεσθαι 
Ατ. : ἠγερέεσθαι ςοαά. 129 οἱ Ατ. νι]ρ.: τοι Ἡ {ΠῚ 1: σοι Ο Μ8 
ἸἘΡἽ: ΟἿΒ 1- 180 ἐποτρύνῃς καὶ ἀνώγῃς ν.]. απί. (πν.) 



10:. ΨΨΙΑΥΝΟῸΣ᾽ Καὶ 

“ 9 ΄ι ΝΝ “ Ρ πρῶτον ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον, 
» “ τ , ΄ ε », τ ἢ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

, δ᾿ ᾽ , " 3 [2 
φθεγξάμενος" τὸν δ᾽ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ᾽ ἰωή, 

ἐκ δ᾽ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε" 140 
{ ’, 3 “ ἊΝ “ ΜΟΤΟΝΝ Ν Ἂν ΙΝ ΠΣ 

τίφθ᾽ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἷοι ἀλᾶσθε 
᾽ὕ 9. 5 ΄ ο; Ν ᾿ , - 99 

νύκτα δι ἀμβροσίην, ὃ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει; 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ΤΤερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

“ διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

μὴ νεμέσα" τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν ᾿Αχαιούς. 145 
9 7 (9) 2 ᾿» ΑΓ »} Ἷ “ ΤΟΣ Υ͂ 

ἀλλ΄ ἕπε, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν, ὃν τ΄ ἐπέοικε 
ἈΝ 

βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι." 
ἃὰ 3 Ν Ὡς φάθ᾽, ὁ δὲ κλισίηνδε κιὼν πολύμητις ᾽Οδυσσεὺς 

“ 3 

ποικίλον ἀμφ᾽ ὦμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ᾽ αὐτούς. 

βὰν δ᾽ ἐπὶ Τυδείδην Διομήδεα" τὸν δ᾽ ἐκίχανον 150 
Ξ' Ν »} ἊΝ ’ὔ Ἂν ΔΙ 3 Ν 5.8 Ὁ “-“ ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 
ὍΣ Σ ’ εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ᾽ ἔχον ἀσπίδας: ἔγχεα δέ σφιν 

,ἤ . ΄ “ιν Ν 

ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς 
ἵ 9. ΛΓ Ν Χ ’, 2 κ Φ 3... Ὁ λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός: αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 

Φ Ν 
εὗδ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο, 155 

5) τ ςς ΦΈΘΩΝ “ ’ { ’ αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός. 
͵ - 

τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Ττερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 
ἈΝ Ν 4 Ψ, , » , 5). Σ λὰξ ποδὲ κινήσας, ὄτρυνέ τε νείκεσέ τ᾽ ἄντην" 
(ς 5! ΄ «ὔ ,, , “ 2 ας ἔγρεο, Τυδέος υἱέ: τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς; 
οὐκ ἀΐεις ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο τύο 
. ΕᾺ σι ἽΝ ἢ 5}. δὰ “ ῬΡΨΗ ἢ 39 ἥαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ᾽ ἔτι χῶρος ἐρύκει; 
Ἂς φάθ᾽, ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
« , 

“σχέτλιός ἐσσι, γεραιέ" σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγει. 

141 κατὰ] ἐπὶ 1 Κ1ο Α «ἷ. 142 ἀμβροσίην] ὀρφναίην ν.]. ἴῃ. Δ, 
8 146 ἕπε᾽ Ατ. ΤΙ ν1ῦ; ἔπευ νιιρ. 153 σαυρωτῆρας 
Ατιβίορῆ. 154 ὥς τ᾽ ἀστεροπὴ τ Ὁ ἃ 6 5 Ὁ Τ 4]. : ὧς ἀστεροπὴ Ἀ ΚΒ 
159 ἔγρεο εἰ ὄρσεο Αγ. (διχῶς) : ὄρσεο ἃ 1 ΚΊποα τ ΝΊΈΝΙΝΙδ; ἔγρεο 
ςεῖ. 1598 μή τις σοὶ εὕδοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξη 44. 1ορ-. 
1,Δετί, νὶ. 2. 6 (-- Θ 95) τόι δ᾽ ἔτι] δέτε Ατ. Ὁ1.181 15 ΜΤΟΡΤ: 
δ᾽ ἀπὸ χῶρος ἐέργει ν.]. ἴπ Α 



10. ἸΛΤΑΔΟΣ ἸΚ 

Μ χὰ 3 χὰ οὔ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υἷες ᾿Αχαιῶν, τός 
οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων 

, ΩΝ 4 » 35 

παντῃ ἐποιχόμενοι; σὺ δ᾽ ἀμήχανός ἐσσι, γεραιέ. 

Τὸν δ᾽ αὔτε προσέειπε Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
ςς Ν Ν ΝΈΕΣ Ὰ 7 Ν “ Υ̓ 

ναὶ δὴ ταῦτὰ γε πάντα, φίλος, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ΣὙΕΊΚΑΣ ’ “ 5 ᾽΄ ΦΌΩΝ Ν δὰ εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ --Ὁ 

-ὡ ο 

καὶ πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν" 

ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν ᾿Αχαιούς. 

νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς 
μὴ - “- ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος ᾿Αχαιοῖς ἠὲ βιῶναι. 

ἀλλ᾽ ἴθι νῆν Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν 175 
Υ̓͂ Χ , 5) 7 » 3.05 7 33 ἄνστησον----σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος---εἴ μ᾽ ἐλεαίρεις. 

Ὡς φάθ᾽, ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος 
» ΄ “ 5. ΓΚ αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ᾽ ἔγχος. 
ΜΌΝ, 3. 570 Ν ἌΤΑΝ, 3 7 Υ [μὲ βῆ δ᾽ ἰέναι, τοὺς δ΄ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν, τ8ο 
5. Ν Ν Ὁ“ ᾿ ς Τᾷ “ 

οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον, 
9». Ξ. ΩΣ Ἂ Ν ΄ ’ ἀλλ᾽ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν ἥατο πάντες. 

ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ ρὶ μῆ ρή ῇ 
Ν 2 " 3.)Ὸ θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος, ὅς τε καθ᾽ ὕλην 

ἔρχηται δι᾿ ὄρεσφι' πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπ᾽ αὐτῷ 185 
Ψ [οὶ ΩΝ “ 3 ’ , “ Μ ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν" 

ὡς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιιν ὀλώλει 
, ᾿ 4 ’ ὯΝ Θ,ΟΝ 

νύκτα φυλασσομένοισι κακὴν" πεδίονδε γὰρ αἰεὶ 
" 2 ες ΨΕΣΒΙ ΌΣΞΕΝ ὔ ΞΕ ΟἹ ἦν 

τετράφαθ᾽, ὁππότ᾽ ἐπὶ Γρώων ἀΐοιεν ἰόντων. 

τοὺς δ᾽ ὁ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ 190 
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
«ς “ “ ἰ 74 " , 35. ὦ 

οὕτω νῦν, φίλα τέκνα, φυλάσσετε' μηδὲ τιν ὕπνος 

αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν." 

τόϑ8 τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 1.31.4 ΡῚ3 ΡΙΤ ν, 1. τὰ Δ 169 φίλος] 
τέκος ν. 1. τη. ([οτί, Ασὶβίορῃ.), ἃ Νέ Ῥᾳ]2 (οἢ. Ψ 626) 116 ἄστησον 
γι 18ο ἔμιχθεν] γένοντο ΘΟ ΒΟΝΙΝΙ γϑὲν 1, πα 
183 δυσωρήσωνται Α τηρ. 1.3 15 γὲ; «ονται σεἰ. (δυσωρήσωρήσονται 1. 
111 09) : -ωσιν ΑΡΟΪ]. Ιεχ. 5. Ὁ. 185 ἐπ᾽] ἐν τὰ : ὕπ᾽ οΝΈ Ρ! [09 

191 ΟΠΊ, ΔΙ ΟΔΝΊΈΤ 



10. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

ὰ Ὡς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο" τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 
3 “- ,ὔ 

Ἀργείων βασιλῆες, ὅσοι κεκλήατο βουλήν. 

τοῖς δ᾽ ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 
57. ὁ , ἡ 
ἤϊσαν" αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασθαι. 

, ΙΛ τάφρον δ᾽ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο 
5) ἴω Ὁ, Ἂν ’ὔ ’ ἴω 

ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος 
’, [τ 3. 5 “ 2.» σ 

πιπτόντων" ὅθεν αὑτις ἀπετράπετ ὀβριμος ᾿Ἑκτωρ 

ὀλλὺς ᾿Αργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν. 

ἔνθα καθεζόμενοι ἔπε᾽ ἀλλήλοισι πίφαυσκον" 
“ Ν ᾽ 3 ’, ε ’ ΄ τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

«ς. “5 ΄, 2 Ἂ ,ὕ Κγὲ σὸν, , ), εα 9 . 
ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δὴ τις ἀνὴρ πεπίθοιθ ἑῷ αὐτοῦ 

θυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους μῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμ 
2 “ » ’ ἘΡ [ 2 , 
ἐλθεῖν, εἴ τινὰ που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα, 
“ , Ν “ ΣΡΑΝ ᾽ Ἂ 

ἢ τινὰ που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρωεσσι πύθοιτο, 
ἈΝ 

ἅσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν 

αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἣε πόλινδε 
ΛΊΠΕ ᾿φ 

ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ ᾿Αχαιούς. 
“ [ ΄ ᾽ὔ ν ἃ 5 ς Ω͂ δ 

ταῦτὰ κε πάντα πύθοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι 
5) Ἢ 7 , φ ξ , “) Ψ 

ἀσκηθής" μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη 
{ τ ΜΥΚΙΡΣ ἰ ΜΛ ε ’ Υ̓͂ τ ’ 

πάντας ἐπ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλη" 

ὅσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 
- .- , 

τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν 
κ΄ “ ͵ ΄σι 

θῆλυν ὑπόρρηνον' τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον, 
ΦΡΕΝ ΚΝ 5 { Χ 3 72 , 25) 

αἰεὶ δ᾽ ἐν δαΐτῃησι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται. 

“Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ ἢ ἴ, ΠΡ ΕΥ Ἵ: 
Ὁ , Ἂς Ν ΄ 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
ςς , ἌΡΟΝ ἐ5..0}}9. "ἢ , Ν Ν 3 Ἄ 

Νέστορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων, 

Τρώων: ἀλλ᾽ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ᾽ ἕποιτο καὶ ἄλλος, 

μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται. 

200 

205 

210 

215 

220 

203 μύθων ἦρχε] καὶ μετέειπε ν.]. ἴπ Α 207 ἤ σα ἸΊΑ Ὁ Δι. : 
εἴ νι]ρ. 511 τὰ δι Ί πα Υ ν 5 ἀ10. γε Ἀπ. ΠΡ Τὺ 
ΡΜ Ὸ ΕῚ 60; κε νὰ]ρ. 221 ἐόντα ὍΞ ΒΑ 55. ΒΤ δὶ. 
223 ἔσται] ἐστι ἅπιοὸ Α 55. ΝΕ ΝῚ 



10. Ὁ ΤΑΤΆΑΘΟΣ Καὶ 

7 γὰρ ΚΠ ΑΣ κ ’ Ν ἢ Ὁ.» ,ὔ σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν 
Φ 7] Ν “ 3 » , 7 

ὅππως κέρδος ἔῃ" μοῦνος ὃ εἴ πέρ τε νοησῇῃ, 225 
3 , ᾽ὔ ς ᾿ ’ Ν Ι ΄“ 39 

ἀλλὰ τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις. 

Ἃςς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι. 

ἠθελέτην Αἴαντε δύω, θεράποντες "Αρηος, 

ἤθελε Μηριόνης, μάλα δ᾽ ἤθελε Νέστορος υἱός, 

ἤθελε δ᾽ ᾿Ατρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, 230 

ἤθελε δ᾽ ὃ τλήμων ᾿Οδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον 

Τρώων" αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα. 
“- Ν ἊΝ 7 ΚΝ 5 “ 3 , 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 

“Τυδεΐδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ, 

τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ᾽ αἱρήσεαι, ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, 235 

φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γε πολλοί. 
ἯἨΝ γ 2 5 ’ “ Ν Ν Ν 5 ,ὔ 

μηδὲ σύ γ᾽ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω 
’ὔ, Ν Ν ,ὔ 3 3 , 3 “ »Μ 

καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον᾽ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων, 
5 Ν. ε ’, 3 3 ζ2 ’, ΡῚ 329 

ἐς γενεὴν ὅροων, μηδ εἰ βασιλεύτερος ἐστιν. 

Ὃς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ. 240 
- 2 “5, , Ν 3 ἈΝ ΄, 

τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

“ εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ᾽ αὐτὸν ἑλέσθαι, 
“- ων » 3.5 “-“ ΈΌΠΟΝ, , » 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην, 

οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 245 
τούτου γ᾽ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο 

ἄμφω νοστήσαιμεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

““Τυδείδη, μήτ᾽ ἄρ με μάλ᾽ αἴνεε μήτε τι νείκει" 
3 7 “ 3. 95 4 5 , 

εἰδόσι γὰρ τοι ταῦτα μετ΄ ᾿Αργείοις ἀγορεύεις. 259 

ἀλλ᾽ ἴομεν: μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ᾽ ἠώς, 
ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παροίχωκεν δὲ πλέων νὺξ 

224 ἐρχομένων ν.]. απί., ὉὮ αε Μο ΝΕ ψ1θ 225 εἴ πέρ τε 
Ατ. (αν.) νυ]ξ. : εἴ πέρ τι ν.]. απί., οι ᾳ αε ΝΈ Οἱ! 8]. 235 τὸν] τῶν 
οΟἄξ 111 8]. 239 ἐστιν] εἴη Ὦ 240 οπι. Ζεη., δίῃ. Αγ. 
246 γε σπομένοιο ῬίοΙ, ΑΞε. 252 παρῴχωκεν Δτ. Ὧ5851,41,5 1,101 12 
ΠΡ ΤΑΘῚ τ Τ71 ψιὸ; παροίχωκεν ΠοτοίΠειβ εἰ Αρο]]. Ὥγϑε. 5 Α : παρώ- 
χετο ο : παρῴχηκεν νι]. πλέων ἃ ἃ Ἀ1 10) ἃ]. : πλέον ἴ ε]., εἶς. ἘΠΕ, 
(συ. 111. 1το3. 1 : πλέω να]ρ. 
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“ “ 

τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ᾽ ἔτι μοῖρα λέλειπται." 
ἃ ᾿ - 

ὡς εἰπόνθ᾽ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην. 
ὰ Ν [9] ’ , 

Τυδεΐδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης 
, 2. εν δ 

φάσγανον ἄμφηκες---τὸ δ᾽ ἑὸν παρὰ νηὶ λέλειπτο--- 

καὶ σάκος" ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε 

ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥ τε καταῖτυξ 

κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν. 

Μηριόνης δ᾽ ᾿Οδυσῆϊ δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην 

καὶ ξίφος, ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε 

ῥινοῦ ποιητήν: πολέσιν δ᾽ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν 
5 Μ “- 9 Ν ἈΝ 09 ’ 

ἐντέτατο στερεῶς" ἐκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες 

ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα 
εὖ καὶ ἐπισταμένως: μέσσῃ δ᾽ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει μένως" μέσσῃ δ᾽ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει. 

’ὔ " 5 3 “ 2 5 

τήν ῥά ποτ᾽ ἐξ ᾿Ελεῶνος ᾿Αμύντορος Ὀρμενίδαο 
δ ΣΝ 5) 3 ’ Ν ’’ 2 Ἦ 

ἐξέλετ᾽ Αὐτόλυκος πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας, 
2.ϑ,Κ ἴον ,ὔ 5) ὰ 

Σκανδειαν δ᾽ ἄρα δῶκε Κυθηρίῳ ᾿Αμφιδάμαντι 
3 Ἷᾳ Ν ᾽ὔ “- ».. 33. 

Αμφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήϊον εἶναι, 
δ λδις ες ’ π᾿ κὺ Ν “ Ὲ 

αὐτὰρ ὁ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι 
΄“ ζ “Ὁ 

δὴ τότ᾽ ᾿Οδυσσῆος πύκασεν κάρη ἀμφιτεθεῖσα. 

Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην, 
65 90} , Ν 3 ἊΨ ’ ᾿ 5 ’ὔ βάν ῥ᾽ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ᾽ αὐτόθι πάντας ἀρίστους. 

τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο 

Παλλὰς ᾿Αθηναίη" τοὶ δ᾽ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι 

νύκτα δι᾽ ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν. 

χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ᾽ ᾿Οδυσεύς, ἠρᾶτο δ᾽ ᾿Αθήνῃ: 
«ς “δ 3 Ν ἢ [ ὔ Ξ.ΩΝ κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἢ τέ μοι αἰεὶ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω 
σ΄. -“ ἣ 

κινύμενος" νῦν αὖτε μάλιστά με φῖλαι, ᾿Αθήνη, 

δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐὐκλεῖας ἀφικέσθαι, 
« , » “ ΄ὔ ΄ 325) ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι μελήσηῃ. 

Δεύτερος αὖτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

255 

26ο 

275 

280 

253 οἵη. Ζεη., δἰῃ. Ασγιβίορῃ. Ατσ. 268 Σκανδείᾳ τὰ ᾳ Βηη: αἵ (αν.) 
Μ8 55. Με ν. 1. ἂρ. Εαϑβέ. 275 Παλλὰς] πελλὸν ΖοΟΡΥΓΕΒ 4Ρ. 5. ΒΤΓΡ 
Ί, Επβί. 2η8 μευ] μοι ἄο΄ο ΒΟ Τὶ, 281 ἐφικέσθαι Δ 



10. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

“, “ ’, 9 

“ κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο, Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη" 
“΄}», « ΟΦ Ἀν τ ΡΙ ΟΕ ῬῊ τΟΙ 7... ͵7 

σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἂμ ἕσπεο Τυδεὶ δίῳ 

ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ ᾿Αχαιῶν ἄγγελος ἤει. 
τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ασωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας ᾿Αχαιούς, 
αὐτὰρ ὁ μειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισι 

γι. Ὁ) ϑῸΣ ΟὩΝΝ Ἃ 9 Ν. [β Ιλ Υ͂ Υ κεῖσ " ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα 
Ν ὔ “ ’ “ ς ’ 7 σὺν σοῖ, δῖα θεὰ, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης. 

ὰ “ 54 7] » ,ὔ 
ὡς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε. 

Ν 3 ΘΝ 5.9 ἊΝ (ἀν. “ 353 3 ,ὔ 

σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον, 
5 ἥ ὰ Μ ς ἊΝ Ν ὕ 5 7 ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ" 

7 3») τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας. 
Ὡς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾿Αθήνη. 

ε ϑῪ15 ἈΝ δὴ τ Ν ΄ὔ , οἱ ὃ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 
7 συν» “ [ ᾽ Ν ’ὔ ἷ 

βάν ῥ᾽ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν, 
“Ἂ ’, Ων 7 Ι Ξε, Ν ’ “ ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διὰ τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα. 

Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν “Ἕκτωρ 
“ 9 ΟΝ ἠς [ 3 7 

εὕδειν, ἀλλ΄ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους, 
Ὡ » ᾽ὔ ε γ 5. Ν ’ 

ὅσσοι ἐσαν Γρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 
Ἂς “ , Ν 5 ὔ [4 

τοὺς ὃ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλὴν" 
«ςς ’ “ ’ δ ε ’ ΄ 

τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειε 

δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται. 

δώσω γὰρ δίφρον τε δύω τ᾽ ἐριαύχενας ἵππους, 
“ " Μ “- 3.) ἜΑ Ν 3 “ οἱ κεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν, 

Φ 7 7 Φ᾿ 3 5) “-“ ΄σι' ΕΝ 

ὃς τίς κε τλαίη, οἵ τ αὑτῷ κῦδος ἄροιτο, 

νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθα, 
ΟΝ ’ “- Ἂς «ε δ ἐ 

ἣὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ, 
νη κα ’ὔὕ ε ολβὸ , ’ 

ἢ ἤδη χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες 
ΓΙ ς φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ ἐθέλουσι 

285 

200 

205 

300 

305 

310 

286 ἤει] ἦλθε οΡῚ 201 παρίσταο Ζεη. ΑΓ, (καὶ αἱ πλείους), Α 
τᾶ ΓΡ. ΜΠ ; παρίστασο ςοἀά. καὶ πόρε κῦδος Ζεῃ. 293 ἣν] τὴν 
Ὅοδ Ἁ Τα]. 298 ἂμ (ἀμ) νι]ρ΄. : ἂν ὁ Ὁ Καὶ τὰ ᾳ 4]. 806 ἄριστοι 
ἔωσι Ατ. ὦ ἅ τα ᾳ ν. 1. ἴῃ Α αἱ. : ἄ. ἔασι Ἡ 1010 ; ἀριστεύωσι να]ξ. 
αὐτοὺς οἱ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλείωνα Ζεπ. : καλοὺς κιτ.λ. Ατδίορῃ. 

311 βουλεύονται Ὁ ᾳ ΜΈΝ: ν22 

ἩΟΜ. 11. 



10.(. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

νύκτα φυλασσέ ἴτῳ ἃδηκό ἰνῷ." μεναι, καμάτῳ ἃδηκότες αἰνῷ. 
τ τὰ 5 3 ε 9.ϑ Υ [ 3 ΕΝ δ οἶδ δ ὡς ἔφαθ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων, Εὐμήδεος υἱὸς 
’ 

κήρυκος θείοιο, πολύχρυσος πολύχαλκος, 315 

ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης" 

αὐτὰρ ὁ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτησιν. 
Ψ ε ’ ’ Δ Ο᾽ “ Υ̓͂ ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν" 
σα τ ἢ 5: ΞΘ. ΤΟΣ, Ἄ ,ὔ Ν Ν 3 ΄ 

ὕκτορ, ἐμ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι. 320 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον 

ἢ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ 
δωσέμεν, οἱ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλεΐωνα, 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ᾽ ἀπὸ δόξης" 

τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερές, ὄφρ᾽ ἂν ἵκωμαι 325 
“Ξ.2 [2 Φ ,ὕ Υ̓ νῆ ᾿Αγαμεμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι 

ἣν 

βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι." 
ἃ Ν “ 5 

ὡς φάθ᾽, ὁ δ᾽ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν" 
{» Κι ἊΝ 5 ’ ο ’ “ 

ἴστω νῦν Ζεὺς αὐτός, ἐρίγδουπος πόσις Ἦρης, 
Ν ἊΝ ἐν “ “ ΘΙ ΔᾺΝ 5) ’, 5 

μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος 330 

Τρώων, ἀλλά σέ φημι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι." 
ὰ ὡς φάτο καί ῥ᾽ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ᾽ ὀρόθυνεν" 

αὐτίκα δ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα, 
{4 ἢ ε Ν “ ὔ 

ἕσσατο δ᾽ ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο, 

κρατὶ δ᾽ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα, 335 
“ 3. 5.2 κν - ΟῚ Ν “ δ, ΡΠ ἮΝ 

βῆ δ᾽ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ" οὐδ᾽ ἂρ᾽ ἔμελλεν 

ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ “Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κἀλλιφ᾽ ὅμιλον, 
ΣΟ 5 ΔΕΟΙΘΟΝ ’ Ν Ν ΄ 

βῆ ῥ᾽ ἀν ὅδὸν μεμαώς" τὸν δὲ φράσατο προσιόντα 

διογενὴς Οδυσεύς, Διομήδεα δὲ προσέειπεν" 340 

317 κασιγνήτοισιν Ζεη. 1531,.γϑ γύην": 318 εἶπε παραστάς 
αε Ρ'ΡᾺ 9, 1,29 τῃρ. 4]. 8321 ἀνάσχεο ΔΙ. σο44. 323 ποδώκεα 
ἔχα τ γρ. Α 332 ἐπώμοσε ΑΥ. Κὰ Απρ. 11541,.9 01 5; ἀπώμοσε 
ψ]ρ. 334 πελιοῖο ν.]. ἃΡ. Οταπι. ἘΡ᾿πι. 334. 4, Εἰ. Μ. 68ο. 21: 
πολ- ἴῃ ταϑ. Ὁ 335 ἐπὶ κτιδέην Α΄. αὐ ἃ ΒΟ Ὁ: ἐπ᾽ ἰκτιδέην 
οεί. 336 προτὶ Α πιαῖρ. [,101,,6 119 ΝΈΤ γ1ὺ ; ποτὶ νὰ]. : πρὸς Ἐ: 
κατὰ αι 1 4]. : ἐπὶ Ὁ Ἐ Ῥ 8]. 



170: ΤΛΤΙΑ ΔῸΣ τὰκ 

τ ὙΨΌΣ ΞΡ» ’ 3 Ν ΚΣ ΠΝ ΦΈΣΙ 
οὗτος τις, Διόμηδες, ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ, 

3 3.2 “ἡ , ΟῚ 7 ς Λ 

οὐκ οἱδ᾽ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν, 
: ,ὕ 

ἢ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων. 

ἀλλ᾽ ἐῶμέν μιν πρῶτα παρεξελθεῖν πεδίοιο 

τυτθόν: ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν 345 
᾽ 5 Ἅ, Υ, 7 ’ 

καρπαλίμως" εἰ δ᾽ ἄμμε παραφθαίησι πόδεσσιν, 

αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι προτιειλεῖν, 
Υ̓ 3 . ,ὔ ΜΝ 3) γ4 39 

ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ. 
δὋῸ 2 Ν ε ΠΝ 5 γᾷ 

ς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι 
7 ε 3. ὙΌΣ, [ ᾿) ,ὔ 

κλινθήτην" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν. 350 
2 5), τ υ δοϑὺνς 1.5 “4 “ ϑυ 9. Ἐν 3 7 

ἀλλ΄ ὅτε δὴ ῥ᾽ ἀπέην ὅσσον τ᾽ ἐπὶ οὖρα πέλονται 

ἡμιόνων---οΟὶ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἶσιν 
ἑλκέμεναι νειοῖο βαθείης πηκτὸν ἄροτρον--- 

Ν Ν 3 7, ε ΡΥ δι ΚΡ, “ Ρ) ΄ 
τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον ἀκούσας. 
δ" ΄- ἊΣ δ 5 ῇ, ε ,ὔ 

ἐλπετὸ γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους 355 
2 4 9“..1 ΄ “ 5 » 
ἐκ Τρώων ἰέναι, πάλιν ᾿ ἕκκτορος ὀτρύναντος. 

“δ 3, 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσυν, 
“ ΟΝ ΒΡ Ἂς ὯΝ 72 3 5) ’ὔ 

γνῶ ῥ' ἄνδρας δηϊους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ ἐνώμα 
(4 Ἁ 3 “" 7 Ξε 77 

φευγέμεναι" τοὶ δ᾽ αἶψα διώκειν ὁρμήθησαν. 

ὡς δ᾽ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε, εἰδότε θήρης, 36ο 
δἝ ΩΣ ὝΝ Ν 2 , 2 Ν 3: Ν 
ἢ κεμάδ᾽ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ 

“ 10 59 ε Ἄ ᾿] ες ’ , Ἃ 

χῶρον ἀν ὑλήενθ,, ὁ δὲ τε προθέῃσι μεμηκῶς, 

ὡς τὸν Τυδεΐδης ἠδ᾽ ὁ πτολίπορθος ᾽Οδυσσεὺς 

λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλάκεσσι 365 

φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ᾽ ᾿Αθήνη 

Τυδεΐδῃ, ἵνα μή τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

341 τις Δι. (καὶ αἱ πλείους Ὠ14.). 1.19, 106 τῇ. τ΄ : τοι ςεΐ, 346 παρα- 
φθαίῃησι Ατ. (σχεδὸν αἱ πᾶσαι), νιυ]δ. ; παραφθάνῃσι Ἂ Θ᾽. ἐπὶ Ἅλι: 
1,19 ῬΠΡῚ 171 : ποτὶ (προτὶ) νι]. 349 ὧς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε βοὴν 
ἀγαθὸς Διομήδης, ἐλθόντες δ᾽ ἑκάτερθε παρὲξ ὅδδοῦ ἐν νεκύεσσι Δτὶδίορῇ. 
(ἐν τῇ ᾽Α. καὶ ἄλλαι) 334 ἐπεδραμέτην Ατ. ὡᾶΒΟΝΈΕΤ νῦν" 
4]. : ἐπιδρ. ντ]ξ. 358 αἰψηρὰ ΔΡΟΙ]. εχ. 5. ν. αἶψα 859 τοὶ] τὼ 
ν. 1. 'ἴπ ἃ τόν δ᾽ ΟἹ ὦκα ν. 1. ἴῃ Α 86ο κύνες ΟΙ,190[19ΝΈ] 
{Π5 19 οἵ τ᾽ ἐπὶ θήρης Ριαΐ. νι. ΗΠ]. 2. 86 262 τε ΟΠ. ΑΓ. 
Ἐν νον": 363 ἢδ᾽ δ) ἠδὲ δα Ν! 4]. 

λ4: 



10. ΙΔΙΑΔΟΣ Κα 

φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθοι. 
δι Ν ᾽ὔ δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

“ἠὲ μέν᾽, ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι 379 
ων Χ Ὁ Σύ 5 Ν Ν 2 ᾽, ἘῸΝ » 39 δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον. 

Ἦ ῥα, καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ᾽ ἡμάρτανε φωτός" 
δεξιτερὸν δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἐὔξου δουρὸς ἀκωκὴ 

ἐν γαίη ἐπάγη: ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη τἀρβησέν τε ἀῶ} ΘΉ Ψ (ΞΟ, {τ },511} 
9 ’ 

βαμβαίνων----ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ᾽ ὀδόντων--- 4375 
Ἀ ες Ν ΄, Ν, 3 ,ὔ] 4 

χλωρὸς ὑπαὶ δείους: τὼ ὃ ἀσθμαίνοντε κιχήτην, 

χειρῶν δ᾽ ἁψάσθην' ὁ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα" 
“ ζωγρεῖτ᾽, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι: ἔστι γὰρ ἔνδον 

χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος, 
“- 2» ,ὔ Ν 5 ΤΟΣ πο μρ 8 τῶν κ᾽ ὕμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι ἄποινα, 380 
» 3 Ἂς Ν ’ὔὕ 5) ὁ.2) Ν Ν 3 ἴω 39 εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

2 ’ὔ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
" “θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον" 

πῆ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος 385 ἡ θη ὕ) ρ βχ ἔ 
5 δ 9 3, 

νύκτα δι᾿ ὀρφναίην, ὅτε θ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 

ἢ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων; 

ἢ σ᾽ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα 
“ “ ΄ 55. 3 ἌΝΟΔΟΝ Ν ΤΟΝ 39 

νῆας ἔπι γλαφυράς; ἡ σ᾽ αὑτὸν θυμὸς ἀνῆκε; 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ᾽ ἔτρεμε γυῖα’ 390 
““πολλῇσίν μ᾽ ἄτησι παρὲκ νόον ἤγαγεν “Ἑϊκτω Ἱ Γιατ ρ ᾿γαγ ρ' 
ὅς μοι Πηλεΐωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους 
δωσέμεναι κατένευσε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ, 

5) δἰν τὸ “ 5... 5. Ν Ν ,ὕ “ 
ἡνώγει δὲ μ᾽ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν 

ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πύθεσθαι 395 
ἫΝ Ι͂ ἴω ἊΝ ε Ν ἣ ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ, 

371 ἀπὸ) ὕπὸ ΘΑ 55. ΒΟ 1.19 ν 372 ἐφῆκεν ΔΑ 55. 1110 
384 κατάλεξον) ἀγόρευσον ὯΝ 10 885 πῇ] ποῖ 1: ποῦ ΔΑ 

55.: τίφθ᾽ σ᾽ νει. 386 ὀρφναίην] ἀμβροσίην 1.ε3 10} 
387 «ἴῃ. Ατιβϑίορῃ. Ασ. 380 ἔπι) ἀνὰ ἔοτ 8]. ἀνῆκε) ἀνώγει Ὦ 

3091 ἤπαφεν ΑτΙΞίοΡΗ. 



10: ἸΛΑΑΟΣΙΚ 

Ὅς ’ἤ [4 9 Ε ἸΕ 7 7 

ἢ ἤδη χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες 

φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ ἐθέλουσι 
4 » , ε , 5. 55 νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἁδηκότες αἰνῷ. 

Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς: 4.0 
3 ΕΛ ’ ἥ ; 5 Ἷ ’ ἢ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμός, 

ἵππων Δ'ακίδαο δαΐφρονος" οἱ δ᾽ ἀλεγεινοὶ 
5 , “- ἥ ΘΙ, 5. , 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ᾽ ὀχέεσθαι, 
Υ̓ ΘΔ ν 7.9 “ον. Ν ο , [ 

ἄλλῳ γ᾽ ἢ Αχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον" 405 

[71 

΄- “ “ Ν , σ 4 ΓᾺ ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες “Εκτορα, ποιμένα λαῶν; 

ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι; 
πῶς δ᾽ αἱ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί; 
! μὴ 
ἅσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν 

3. “ Ν Ν »} ’ 3 ’ αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἣε πόλινδε 4το 
“Ἂ 5, 7 5] Ν ’ ’ 3.9 7΄ὕ 39 

ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ ᾿Αχαιούς. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Δόλων, Εὐμήδεος υἱός" 
«ς Ν » ’ “ νὰν ἈΕ) ͵ ᾽ὔ τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλέξω. 
ἽἭ Ν Ν -“" Ὁ λ Ἢ δ ΑΣΕΥΝ 

κτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί, 
Ν ᾽ βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματι Ἴλου, 415 

νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου' φυλακὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι, ἥρως, 
Ν , ἘΣ Χ 59. Ν ἐ 

οὗ τις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει. 

ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη, 
ς ἼΤΩ ’ ’ ’ 7 

οἱ δ᾽ ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται 
΄, 3. ἀλλήλοις" ἀτὰρ αὖτε πολύκλητοι ἐπίκουροι 420 

“ Ν Ν 3 ᾿ [ 
εὕδουσι: Γρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν" 

3) “ - Ν 6 ΩΝ "-»" 39 οὐ γὰρ σφιν παῖδες σχεδὸν ἥαται οὐδὲ γυναῖκες. 
’ὔ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
“πῶς γὰρ νῦν, Τρώεσσι μεμιγμένοι ἱπποδάμοισιν 

εὕδουσ᾽, ἢ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι, ὄφρα δαείω." 425 

397 3099 κεἴῃ. Ατὶβίορῃ. Αγ. 3097 ἢ] εἰ Δτ. 398 βουλεύουσι 
. ἐθέλουσι Ατ. ἃ ΕῈ ᾳ ν. 1. ἴὴη Α 4]. : βουλεύονται 1.32 1.41,17 (οἴ, 511) 

βουλεύοιτε . . . ἐθέλοιτε νι]ρ. 4ο8 δ᾽ αἱ] δαὶ Α΄. α όνη νι 
11 δὴ ΘΡΙ ν  : δὲ τὸ ἸῸ:- ὃὲ 5ῈΠπῸ τ 409-4ττ «αἰῃ. ῃϊὶς Ατ. 
(-- 2ο8-2το) 41τ3 ἀγορεύσω ν.]. απὶ., οΜΒΕ ΝΈΤ ὕϑν1 424 γὰρ] 
τ᾽ ἂρ 1.15 101 γ12 Ψ21 ἃ]. 



10.(ὡ ΙΛΙΑΔΟΣ Κα 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Δόλων, Εὐμήδεος υἱός" 
[41 ἊΣ 5 Ν. Ν “ ΠΝ 3....5 ’ { 

τοιγὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλέξω. 

πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι 

καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί, 

πρὸς Θύμβρης δ᾽ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ᾽ ἀγέρωχοι 430 
Ν 7 ε ’ Ν ζ « ζ 

καὶ Φρύγες ἱἵππόμαχοι καὶ Μήονες ἱπποκορυσταί. 

ἀλλὰ τίη ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα; 
3 Ν ἊΝ ’ [4 “ “ 

εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον, 

Θρήϊκες οἵδ᾽ ἀπάνευθε νεήλυδες, ἔσχατοι ἄλλων" 
ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεύς, πάϊς ᾿Ηϊονῆος. 435 

“ Ν ’,ὔ “ » 3. Ν ’ 

τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ηδὲ μεγίστους" 

λευκότεροι χιόνος, θείειν δ᾽ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι" 

ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται" 
’ Ν ΄ [4 “ 9 τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια, θαῦμα ἰδέσθαι, 

ἤλυθ᾽ ἔχων: τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν 440 

ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
9 Ὅλ τς Ν “ Ν 4 3 ὔ 

ἀλλ΄ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠκυποόροισιν, 
3.} 6 ζῇ » 3 3 7... “ 

ἥξ με δήσαντες λίπετ᾽ αὐτόθι νηλεὶ δεσμῷ, 
Ε 5 Ν. “ 5) “ ὄφρα κεν ἔλθητον καὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο, 

ἠὲ κατ᾽ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί. 445 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

““μὴ δή μοι φύξιν γε, Δόλων, ἐμβάλλεο θυμῷ, 
3 5) 7) ») ἝΝ “ 2 ε ἰῥ ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμὰς. 

εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν, 

ἢ τε καὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 450 
οχΧΝ ΄ ΟΝ 5) 7 ΄, ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξων'" 
2 ( ὈΑΡ οὰ ε Ν Ν Ν. ὍΣ ἊΝ Ν 5 ὕ 

εἰ δέ κ᾿ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς, 
3 ρα ΟΣ Ν “ ’ 3.0 90 3 ’ὔ 323 

οὐκέτ᾽ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ᾽ ἔσσεαι ᾿Αργείοισιν. 
3 Χ ίς 72 Ξ9 ζ Ν 7 

Η, καὶ ὁ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ 

427 ἐγὼ καὶ Δ΄. ἃ 6 ΓῺ 4]. : ἐγώ τοι νιι]ρ. ἀγορεύσω Ὁ Τὶ Α].: 
ἀγορεύω Ν᾿ 431: ἱππόμαχοι ΔΥτ.  ν15: ἑἱππόδαμοι ναϊρ. 438 ἅρμα 
δέ οἱ] ἅρματα δὲ Ἀ1 : ἅρματα δέ οἱ ἃ ὁ Μ10 νῈ 445 ἠὲ Δ΄’. ἔμ τ ν} 
Ἐπ. : ἤ ῥα ςεί. 446 τον δ ἡμειβετ επειτα βοὴν αγα͵θος [διομηδης 
ὃ 449 ἀπολύσομαι ἢὲ μεθῶμαι ᾳ 452 δαμεὶς] τυπεὶς ἃ Α 55. 15 
ΝΠ Δ: ὀλέσσαις ΔΑΥτ. 



10.ὡὨ. ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὁ δ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσε 455 
5.1 2 Ν 3 ΟΝ, 2 ὴΥ͂ 

φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε" 
’ Δ υ3γ, “ ’ ᾽,ὕ ΦΥΕ, φθεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦ γε κἀρὴ κονίῃσιν ἐμίχθη. 

“ ΡῚ ἊΝ , , “ 
τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο 

Χ ’ Νν ’ [4 Χ ’ὔ ’ 

καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν" 

καὶ τά γ᾽ ᾿Αθηναίῃ ληΐτιδι δῖος ᾿Οδυσσεὺς 46ο 
ε Ῥ;  ΈΘΣΙΑ ’ Ν Ν 9 ’ Υ ὙΜ 

ὑψόσ᾽ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

“χαῖρε, θεά, τοῖϊσδεσσι' σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ 
[ς 3 ; 3 ’ , 3 Ν Ν 3 

πάντων ἀθανάτων ἐπιδωσόμεθ᾽" ἀλλὰ καὶ αὖτις 
’ ΘΙ ΟΝ, “ 3 “ “ Ν 3 33 

πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς. 

Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ᾽ ἀείρας 465 
θῆκεν ἀνὰ μυρίκην" δέελον δ᾽ ἐπὶ σῆμά τ᾽ ἔθηκε, 

[ ’, 7 2.5 , » 
συμμάρψας δόνακας μυρίκης τ᾽ ἐριθηλέας ὄζους, 

Ν Ἷ κ᾿ 2.» Ν Ν 7 4 

μὴ λάθοι αὕτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν. 
Ν. Ν Ι ᾽ὔ , 9. Ν ἰ γον 

τὼ δὲ βάτην προτέρω διὰ τ΄ ἐντεα καὶ μέλαν αἷμα, 

αἶψα δ᾽ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἴξον ἰόντες. 470 
ς 3 Ὁ [ ε ’ Υ [4 

οἱ δ᾽ εὗδον καμάτῳ ἁδηκότες, ἔντεα δέ σφιν 
Ἂς 3 3 “ Ν , 3 ὯΝ ἣ" 

καλὰ παρ᾽ αὐτοῖσι χθονὶ κέκλιτο εὖ κατὰ κόσμον 
’ὔ Ν ,ὔ « [4 ν 7 [ τριστοιχί: παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι. 

ἐχ “ 5. 5 Ὁ 3 δ) δ ΡΝ “ Ρῆσος ὃ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ αὐτῷ ὃ ὠκέες ἵπποι 

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο. 475 
τὸν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν" 
ΤΩ ΞΕ ’ ΡΥ σα Ὁ 7 “ οὗτός τοι, Διόμηδες, ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι, 

ΩΥ “πιο. ᾽ὔ ’ὔ Ω ς 7 ε “-“ 

οὺς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων, ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς. 
2 ΞΕ ἊΝ ’ Ν “ 3 , ’ὔ Ν 

ἀλλ΄ ἂγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος" οὔδέ τί σε χρὴ 

ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ᾽ ἵππους" 480 
Ν 2 3. ΤΑ. μὴ 2 5.5 Δ τον 33 

ἠὲ σύ γ᾽ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι. 
ὰ “ 3.5} 7 “-“ 3 7ὔ 
Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Αθήνη, 

“ 3.9 , “ ὡς Ἷ » 3. 0.3 Ν 

κτεῖνε δ᾽ ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ ἀεικὴς 

457 φθεγγομένη Ατὶδέ. ρατί. 4η. 11]. το, ο 1,15 ν. 1. ἀρ. Ετιϑί. 
463 ἐπιδωσόμεθ᾽ ΑΓ. ΟΡ Α πιᾶῦρ., ΒΟΝ" 4]. : ἐπιβωσόμεθ᾽ Ρ]ΕτΓΙαις 

464 ἵππους] ἄγυριν ν.]. ἴπ Α 465 ὑψόσ᾽ εἰ ὑψοῦ ΑΓ. (διχῶ5) : 
Π1π4 ςοἀά. 466 μυρίκην ΑΥ. (σὺν τῷ ν Π)]14.}), εοαα. δέελον ΔΓ. 
νας, : διελὸν [505 : δῆλον (Αἱ Ν12 σήματ᾽ Δ 469 Παλλὰς ᾿Αθήνη 
χα, ΚΤ 471 οὗτός τοι ΑΥ. ςο64. (ςἶ, 341) 4178 οὺς Ατ. ςοαά. 



106. ἹΛΙΑΔΟΣ Κα 

ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ᾽ αἵματι γαῖα. 
ς Ν “ 4 3 ῇ ΡῚ ,ὔ 
ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθών, 

2 Ὁ ΑΛ αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι, κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ, 
ἃ Ν 7... » 2 ΄ , ΞΘ 
ὥς μὲν Θρηϊκας ἄνδρας ἔπῴχετο Τυδέος υἱός, 

ὄφρα δυώδεκ᾽ ἔπεφνεν: ἀτὰρ πολύμητις ᾿Οδυσσεύς, 
ὅν τινα Τυδεΐδης ἄορι πλήξειε παραστάς, 

τὸν δ᾽ ᾿ΟΟδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε, 
Ν ,ὔ Ν ’ Ψ , “ 

τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν, ὅπως καλλίτριχες ἵπποι 
{ἐσὺ , ὯΝ ’ὔ ΄“ 

ῥεῖα διελθοιεν μηδὲ τρομεοίατο θυμῷ 
“ 3 , ϑΉΌΝ Ν 5 9 ἴω 

νεκροῖς ἐμβαίνοντες" ἀήθεσσον γὰρ ἔτ᾽ αὐτῶν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βασιλῆα κιχήσατο Τυδέος υἱός, 
Ν , ῇ Ν 5 , 

τὸν τρισκαιδέκατον μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα 
2 ν, Ν Ν » - ΟΠ 
ἀσθμαίνοντα' κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη 

ἊΝ ὔ 3 3 ἼΑ ἢ... ἊΝ “ 3 , 

τὴν νύκτ᾽, Οἰνεΐδαο πάϊς, διὰ μῆτιν ᾿Αθηνης. 

τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ ὁ τλήμων ᾿Οδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους, 
ΑΝ ἘΝ ὦ ΓΑΙ ΓΑ ἈΝΈΡΙ ’ὔ ς Υ 

σὺν δ᾽ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου 
ξ, 3 λή 2 Ν 3 , Ν 

τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν 

ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι" 
ῥοίζησεν δ᾽ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ. 

Αὐτὰρ ὁ μερμήριζε μένων ὅ τι κύντατον ἕρδοι, 
δι , ε ’ “ ΄ ’, ζω 
ἢ ὃ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχα κεῖτο, 
« 5" γ, ν 3) “ ε “ΠΝ ΘΝ δ, 

ῥυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐκφέροι ὑψόσ᾽ ἀείρας, 
ΝΥ “- ΄ “ 2 Ν Ν ο ἢ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
φ᾿ κ΄. 7] 

ἧος ὃ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ᾽ ᾿Αθήνη 

ἐγγύθεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον" 
{« ’ Ν. “- ᾽ , ε΄ 

νόστου δὴ μνῆσαι, μεγαθύμου “Τυδέος υἱέ, 
“ [ 

νῆας ἔπι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθῃς, 

μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος." 

Ὃς φάθ᾽, ὁ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης, 
καρπαλίμως δ᾽ ἵππων ἐπεβήσετο" κόψε δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς 

485 

499 

405 

500 

505 

51Ο 

484. ἐρυθαίνετο] φοινίσσετο 550]. ΑΓ. Ῥᾶς. 302 5114, 489 πλήξειε 
Ατ. ςοα4. : πλήξασκε ν. 1. αηί. Ῥ4]2 493 ἐμβαίνοντες Ἢ ἃ]. : ἀμβαί- 
νοντες νι]ρ.. αὐτὸν ν. 1. αηΐ. 497 οπι. Ζεη. Ατσγιβϑίορῃ., δίῃ. Ατσ. 

5ο5 ὑψόσ᾽ εἰ ὑψοῦ ΑΥ΄. (διχῶς) : ὑψοῦ Ὁ Ν1 



10. ἹΛΙΑ͂ΛΔΟΣ καὶ 

τόξῳ" τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 
Οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 

ὡς ἴδ᾽ ᾿Αθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν" 
΄ε ’ ᾽ 77 Ν “ 

τῇ κοτέων Τρώων κατεδύσετο πουλὺν ὅμιλον, 

ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον [Ἱπποκόωντα, 

Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν: ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας, 
ξ Ε “ ΟἿΣ “Δ οἱ 3 7 “ 
ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ᾽ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι, 

ἄνδρας τ᾽ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέησι φονῇσιν ρ παὶρ βγαλεῇῃ Πα 
ΡΝ ξέ να} 5. 5.57 ίλ 2 53 ’ ἐταῖ, ΟΨ ᾧμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα φίλον τ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον. 

. 5, Ν Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς 
΄“ Υ̓͂ θυνόντων ἄμυδις: θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα, 

“ ον ὉΣΛ Υ̓͂ 7] ») ττὰς ὩΣ ὅσσ᾽ ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅθι σκοπὸν “Ἕκτορος ἔκταν, 

ἔνθ᾽ ᾿Οδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διὶ φίλος ὠκέας ἵππους, 
Τυδεΐδης δὲ χαμᾶζε θορὼν ἔναρα βροτόεντα 
5 ’ὔ ϑ. “πο. Ψ 5 7 9. 6 ἐν χείρεσσ Οὐδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ᾽ ἵππων" 

Υ͂ 5) τ Ν 2 3 5.1) ΄ 
μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 

νῆας ἔπι γλαφυράς" τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ. 

Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον ἄϊε φώνησέν τε: 

“ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
’ ΘΟ, ΟΕ ’, “ ’ 

ψεύσομαι, ἡ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός. 

ἵππων μ᾽ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει. 
ἊΝ ων έ 

αἱ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης 
ὈΣ ο ὧδ᾽ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους" 

“-“ , ἀλλ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή τι πάθωσιν 
3 , ΕΟ ἜΥΞΝ ᾽ὔ ΟῚ σὰ 9} 
Ἀργείων οἱ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 

Οὔ -“ ΝΜ Υ ΑΝ Γ ΣΥΝ: θ 5 ’ ὕ πω πᾶν εἴρητο ἔπος ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἤλυθον αὐτοί. 
ἌΕΕΥΟΣΣ ε Ν 7 ΉΤΑΝ ’, Ν δὰ 7, καί ῥ᾽ οἱ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες 

515 

520 

525 

599 

540 

515 ἀλαὺὸν σκοπιὴν Ζεη. 1, εἰ ῬΊ ; ἀλασσκοπιὴν Νὶδ αν. : ἀλαὸς σκοπιὴν 
Ατ., ἀν. (οὐ τυφλὸς ἐς σκοπιάς Ατἰδίοη.), Α σοττγ. (σ δαάϊΐο 8 π|. 5ες.) 

522 επίε 520 ροϑβιΐ Ζεη. 526 ἵκοντο τς 1.51, ΜΈ ΜΤ ΜΕ Μ8 
νι 529 τίθει] δίδου ν. 1. ἴῃ Α 530 ἵππους} ᾿Οδυσεύς ῬΟΕΒα ᾿ 
1 ν. 1. ἴῃ Α, Αἱ. : ἐλάαν τὰ 521 ΟΠ. 11 Α ΒΟ αεΟΥ͂Τ Αἱ 
551 ὁπῖ. Ζεη. ΕΑ" 538 μετὰ φρεσὶ Α΄. 1,137 νιν ν 5 γ52 
539 ὥριστοι ΑΓ. 



10. ΙΛΔΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

ἀν ὩΣ Ι Υ̓͂ ΄, ὔ 
δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι 

“ 3. 5 7 ’ ε , [ πρῶτος δ᾽ ἐξερέεινε Γερήνιος ἵππότα Νέστωρ" 

“ εἴπ’ ἄγε μ᾽, ὦ πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
Ὡ“ [ἢ 5) (τ ΙᾺ γ Φ 
ὅππως τοὐσὸ ἵππους λάβετον, καταδύντες ὅμιλον 54 

Τρώων, ἦ τίς σφωε πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας. 

αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο. 
3.ΗΙΝ Ν ’ 3.9 χ 3ς 7 Ἄ αἰεὶ μὲν Τρώεσσ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι 

[4 

μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ γέρων περ ἐὼν πολεμιστής" 

ἀλλ᾽ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδ᾽ ἐνόησα. 55 
9 ἐ 2ΞϑΛἕὄκν 3) 5.6 ’ Ν 3 Ι, 

ἀλλὰ τιν ὕμμ ὀΐω δόμεναι θεὸν ἀντιάσαντα" 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς 
74 2 3 ’, Ἂν ΄“ 3 Ἷ 39 

κούρη τ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπις Αθηνη. 
’ Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

“ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 555 
εκ ’ 3.5}. ἈΞ ΄, Ὁ. {δ Ὁ 
ῥεῖα θεός γ᾽ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἢέ περ οἵδε 
Ὁ“ Μ 2 3 ἈΝ. μ5. ἊΝ , ᾿ 3 

ἵππους δωρήσαιτ᾽, ἐπεὶ ἡ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 
Ψ 3 [τὸ Ε ,7) ΟΣ ΣΟΝῚ ΑΔ 2 ν, ἣ 
ἵπποι ὃ οἵδε, γεραιέ, νεήλυδες, οὃς ἐρεείνεις, 

Θρηΐϊκιοι: τὸν δέ σφιν ἄνακτ᾽ ἀγαθὸς Διομήδης 
Υ̓ Ν δ ΤΙ, , μ ϑΥΕΝ 6 
ἔκτανε, πὰρ ὃ ἑταρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους. 500 

τὸν τρισκαιδέκατον σκοπὸν εἵλομεν ἐγγύθι νηῶν, 
τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο 

Ἕκτωρ τε προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί." “Ξ 2  ἷς-:Ξ ἘΣ ἀν 1) “ ρ ἊΝ»Ἅ Ύ . 

Ὡς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους 
καγχαλόων: ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες ᾿Αχαιοί. 505 

ε ἢ .«, χ᾿ » [ 
οἱ δ᾽ ὅτε Τυδεΐδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο, 

ἵππους μὲν κατέδησαν ἐὐτμήτοισιν ἱμᾶσι 

φάτνῃ ἐφ᾽ ἱππείη, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι Η Π» ρ μη 
ε 9 Ἅ ’, Ν Υ 

ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες" 

νηὶ δ᾽ ἐνὶ πρύμνῃ ἔναρα βροτόεντα Δόλωνος 570 
ΓΑλετερ κν Ὁ) γ » ΟΣ ΚΩΝ « ζὲ 3..." ΄ 

θηκ ᾿Οδυσεύς, ὄφρ᾽ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ᾽ ᾿Αθηνῃ. 

545 λαβέτην Ζεη. καταδύντε σ᾽ ν.]. Ξοἢ, Τ' 546 σφωε 51οΥ 
Α αἵδε: σφῶςξ Ζεη. 1.3 σοττ. : σφῶε Πεπι. [χίοπ νπ]ρ. 548 ἀναμί- 
σγομαι ἴϑετη. ἱχίοπ 552 σφῶε [1 επ|. [χίοῃ, Ὁ Ὦ το Τ᾽ ἃ]. : σφωε φ' 

557 δωρήσαιτο ἄφαρ δέ τε ΑΡΟ]]. Ιεχ. 5. ν. ἄφαρ δόι τετρακαι- 
δέκατον ν. ]. εἰηΐ. 



10.ὡ ἹΛΙΑΔΟΣ Καὶ 

αὐτοὶ δ᾽ ἱδρῶ πολλὸν ἀπονίζοντο θαλάσσῃ 
ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς. 
αὐτὰρ ἐπεί σφιν κῦμα θαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν 
νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ, 575 
Ν 5.» Ὰ , δ οο Θ ἢ χε 
ἔς ῥ᾽ ἀσαμίνθους βάντες ἐὐξέστας λούσαντο. 

τὼ δὲ λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ᾽ ἐλαίῳ 
ἌΝ ἘΠ ΡῚ ὌΝ, 3 Ν Ν “- 3 Ζ 
δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος ᾿Αθήνῃ 

πλείου ἀφυσσόμενοι λεῖβο» μελιηδέα οἶνον. 

573 ἐμβάντες ἃ ἂῬᾳ «ἷ. ἐδ᾽ αὖ 1» ει. 575 ἀνέψυχεν Ὦ τὶ 
8]. 579 ἀφυσσόμενοι ΑΥ. Θ51Α ΔΝ" 4]. : ἀφυσσάμενοι ν. 1. δηί.; 

νι}. 



ΛΙΑΔΟΣ Δ 

Ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο 
ὄρνυθ᾽, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι" 

Ζεὺς δ᾽ "Εριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. 
στῆ δ᾽ ἐπ᾿ ᾽Οδυσσῆος μεγακήτεϊ νηὶ μελαί ῆ )ος μεγακήτεϊ νηὶ μελαίνῃ, 
ἢ ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, 
ἡμὲν ἐπ᾿ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο 
ΘΙ 3. 0) “ ΣΕΥ 5.) ὌΝ “.1 ἠδ᾽ ἐπ᾽’ ᾿Αχιλλῆος, τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας 
», 5 ψ ᾿, Ν ’ “. σ΄ εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κἀρτεὶ χειρῶν. 

΄- 3 Ὁ. Ν ἔνθα στᾶσ᾽ ἤῦσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε 
᾿»᾿ ΡῚ 5) “- ᾿Ν 7 ,ὔ Υ 3.5 1Ε [ὲ 

ὄρθι͵, ᾿Αχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἐμβαλ᾽ ἑκάστῳ 
’ καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 

“ ΘΥ ϑΡ ν᾿ , , ϑ “ΔΝ , 

τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 

ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν 

᾿Αργείους" ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. 
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε 

καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 
δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε, 

ΜΕ ΄, - 7.. Ων τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι. 
πεύθετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος, οὕνεκ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

135-14 ὁπ|. Ζεη,, αἰ. Διιβίορῃ. Αγ, {Ξ Β 453-454) 
χαλκῶ Βτη8ὃ Οϑ, ρ᾽ 55. 

ΙΟ 

15 

16 νώροπι 



11... ΤΛΑΤΑΛΌΣ Τα 

’ 

ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον" 
ΝΜ ῇ ς Ν [ο ’ “λον. 

τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ. 
“- Ἄ 3 3 [ 

τοῦ δ᾽ ἤτοι δέκα οἷμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, 
, Ν “ Ν » ’ δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο" 25 

Ι , κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν 
“- ΟΥΑΙ ον 2 “ « ΄, τρεῖς ἑκάτερθ᾽, ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων 

5 , “. γῇ ’ , 2 , ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. 
, “ ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος: ἐν δέ οἱ ἧλοι 

΄ 3 χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἣεν 30 

ἀργύρεον, χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. 

ἂν δ᾽ ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν, 
ἥ, ἃ 7 ον ’ὔ , 39) 

καλὴν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, 
2 , ἘΡῊ5 Δ 5. ΟΕ, “ 
ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ σαν ἐείκοσι κασσιτέροιο 

λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο. 35 
΄“- ὈΥΣΙ Ν Ν Ν. “ ᾿ ἣ 

τῇ ὃ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο 
Ἁ ΄'' 

δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε. 
“-“ 3. 5 5 ’ὔ Ν. 3 ΦΊΡΝ ΟΝ 9 3 3 “ τῆς δ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν: αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ 

’ , 5. κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν 
“ 3 , ΕἸΟΝ 3 , 3 - τρεῖς ἀμφιστρεφέες, ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. 40 

3 3 κρατὶ δ᾽ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον 
ἵππουριν»" δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. 

[ὼ ϑΡΚ119., “ ’ ,ὔ -᾿ 

εἵλετο δ΄ ἄλκιμα δοῦρε δύω, κεκορυθμένα χαλκῷ, 
3.45. “- 

ὀξέα: τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω 
3 Ν 3 

λάμπ᾽- ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἥρη, 45 
τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 

« , Ν ΜΝ (ζν Ρ) , [ε 

Ηνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος 
ἵππο 3᾿ Ν ΄ ΟἹ , 70 ΣΝ ΙΝ τους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ, 

5 Χ ῸΝ , Ν ΄, με αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 

26 σμερδαλέοι δὲ δράκοντες ἐλειχμῶντο ΔΙΙΒΙΟΡΗ. 27 ἐρίδεσσιν 
Ζεη. 528 στήριξε Ατ. ςοἄά. 82 ἂν] ἐν 1, }Ὀ}1γ55 33 καλήν 
δεινήν ιν" Νν"": ἦσαν ν. 1. τηΐ. 835 λευκοῖ ν.]. αδηΐ. 528 αὐτοῦ 
Αι ἄδιᾳ αὶ ἢ) αΑ]. : αὐτῷ ν. ]., ἀπὲ. νι]ρ.: αὐτῶν Ὦ 40 ἀμφιστρεφέες 
Ατ. (τὰ ὑπομνήματα συμφωνεῖ) ΑΡΟΙ]. εχ. ἔτ Α νην δ; ἀμφιστεφέες 
ν.]. δηΐϊ., ναἱ]ρ. : αὐχητηαις Επϑ5ι. 45 ἐγδούπησεν Α 55. 1.51,.Ὁ 



11. ἹΛΙΑΔΟΣ ΔΛ 

ῥώοντ᾽: ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. 50 
, 7 ’ 

φθὰν δὲ μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες, 
ε ΄Ὰ 5 5 ’ ’ 5 Ν Ν 

ἱππῆες ὃ ὀλίγον μετεκίαθον: ἐν δὲ κυδοιμὸν 

ὥρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας 

αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ᾽ ἔμελλε 

πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς "Αἴδι προϊάψειν. 55 
Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο, 

ε 

σ“ ( 5}. 2) ἊΝ , Ἀ  ῊῊὮΦ ᾽ὔ “ 

Εκτορὰ τ΄ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα 1]ουλυδάμαντα 

Αἰνείαν θ᾽, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὡς τίετο δήμῳ, 

τρεῖς τ᾽ ᾿Αντηνορίδας, Πόλυβον καὶ ᾿Αγήνορα δῖον 

ἠϊθεόν τ᾽ ᾿Ακάμαντ᾽, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. όο 
»ὔ 3. 15 Ϊξ ΠΥ ΩΝ, , ’ 5) δὲ 
Εκτωρ ὃ ἐν πρώτοισι φέρ ἀσπίδα πάντοσ ἐΐσην. 
ῳΩ 5} Ὁ) 4 - ζ Β 2 Ν οἷος δ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ 

7 ἊΝ 2 3᾿ Υ̓ ’ ’ 

παμφαίνων, τοτὲ ὃ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα, 
ἃ “ (ἐσ ος ἊἍ Ἂν [ ὡς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, 

ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμάτοισι κελεύων: πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκῷ 65 
, δ) τὰ Ν Ν δ 3 ’ 

λάαμφ ὡς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. 

Οἱ δ᾽, ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν 

ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν 
ἴω δ ἀδ Ν Ν , , ἠᾷ 

πυρῶν ἢ κριθῶν" τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει" 

ὡς Τρῶες καὶ ᾿Αχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες 70 
»} ΣΡ). (ἢ “Ζ 3. 05 “- ’ 

δήουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. 
»Ψ Ἄν. ξ , Ν Υ̓ ε Ν , ἃ 
ἴσας ὃ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἱ δὲ λύκοι ὥς 

θῦνον' "Ἔρις δ᾽ ἄρα χαῖρε πολύστονος εἰσορόωσα" 
οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, 

οἱ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι 75 

σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ 

δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. 

51 μέγ᾽ Ατ. ὌΞ ΠΟΑ 8]. : μεθ᾽ νυΐρ΄. 55 ψυχὰς ἀκ 55.; εἴ. Α 3 
62 αὕλιος ν. 1. αηΐ. 63 ὅτε 60 8]. : ποτὲ 1 64 ὁτὲ Ἡάη. 

ὈΘΈΑ δ8].: ὅτε δ σ᾽ ὩΤ αδἷ. : τοτ ΒΟ ἢ 1196 νη ν18 20 ΝΣ 8]. : τότε 
ΕΔ]. : ποτὲ Ν᾽ Ψ1ν522 12 ὑσμίνη Ατ. νυ]ρ. : ὑσμίνῃ ΑΒΟΙ21,51,. 
ΜϑΟτΤ νη νι ἔχεν Ατ. ΑΙ, {161,.16; ἔχον ςεί. 6 σφοῖσιν 
δἰἸοα ΒΟνηνθνης; οἷσιν ν]ς. 77] πτύχας] στίχας ο 



11. ἹΛΙΑΔΟΣ ἃ 

πάντες δ᾽ ἠτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα, 
οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. 
τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ' ὃ δὲ νόσφι λιασθες ὃ8ο 
τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων, 

5 ν, ͵] ’ὔ Ν “ 9 ἴον εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Αχαιῶν 
χαλκοῦ τε στεροπην, ὀλλύντας τ᾽ Π 01} τε. 

Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱ ἱερὸν ἦμαρ, 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός" 85 
5. , ΒΓΕ ΠῊΝ ε ΄, - 
ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὡπλίσσατο δεῖπνον 

Ρ »Ὶ ’ ᾽ “ 3. ..5 [ “ οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας 
’ , 7 ε ,ὔ “ , τάμνων δένδρεα μάκρα, δος τέ μιν ἵκετο θυμόν, 

σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ, 

τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας, 9ο 
’ ε Ν. », 2 Ὁ) [ 

κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας" ἐν ὃ Αγαμέμνων 
“ » 3 6 3. 05 ,7 , “ 

πρῶτος ὄρουσ', ἕλε δ΄ ἄνδρα Βιήνορα, ποιμένα λαῶν, 

αὐτόν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον ᾿Οἰλῆα πλήξιππον. 
“ Φ“ Ὁ) 2) “ , 3 ,ὔ " ἤτοι ὅ γ᾽ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη" 

τὸν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ 95 

νύξ᾽, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια, 
ἀλλὰ δι᾿ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ 
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο' δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 

Ἂν Ν Ν χ, ιν δ 5 “- 5) ") καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
, ’,ἢ 2 δὰ 7, ΄“- 

στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας" [οο 
αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ᾽ Ἶσόν τε καὶ "Αντιφον ἐξεναρίξων, 

“ ζ ὔ ’ Ν ᾿ Υ 
υἷε δύω Πριάμοιο, νόθον καὶ γνήσιον, ἄμφω 

εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας" ὁ μὲν νόθος ἡνιόχευεν 
βρς μ 7) Χ 3 

" 3. δ Αντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός: ὦ ποτ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 
Σὰ “- 

ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι, 105 

η8-83 οπι. Ζεη., δίῃ. Δυιβίορῃ. Αγ. 86 δόρπον Ζεη. Ὅξᾳ Ν᾽: 
88 ἵκετο! εἵλετο ἔν Τὸ 4]. θυμῷ ἈΝΊΤΟΝΣ Οἵ ἐν ξᾳ 8]. : ἂν 
Ἀ1Α : ἐκ νυ!]ρ. 92 Βιάνορα Ατ. 1,15 γ1ι 97 ἐγκέφαλόνδε ΑΡΟΙΪ]. 

ἘΜ ΠΌΠ. ο8 εἰῇ. Αροὶ]]. Ἐποά. ΙΟΟ ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα 
ν. 1. δηί. ΙΟΙ ῥ᾽ οπι. Ζεη. [ ΜΊΤΡ:ΨΙ; Βήρισον ῬοΒΙάΙρρΡι5 

103 ἐόντε ΔτΙδίορῃ. 104 ὥ] ὅν Ζεη. ΑΡο]]. ἸΙεχ. 5. ν. ϑῶ ο: 
5 Π|5: ΠΕΡΙ 15 ἘΞ ΡῚ ΜΠ: ὡς [Ὶ [Κ΄ χγ).0 



1. ΔΙΑ ΟΣ ΙΝ 

’ 3. ΡΝ 9, ΠΡ» , ΔΝ Ν5Υ, 2 , 

ποιμαίνοντ ἐπ᾿ θεσσι λαβων, καὶ ἐλυσεν ἀποίνων. 

δὴ τότε γ᾽ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 
Χ Ν ΕΥΌΩΝ “ ᾿Ν “ [᾿ ’ὔ 

τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί, 

ἼΑντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἵππων. 
’ ἐλ Πρ. ΒΕΛΩ͂Ν “ 3 ’ὔ ’, 

σπερχόμενος ὃ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλα, 110 

γιγνώσκων" καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν 
εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 
ς Ν [ε δὲν ΥΛ { “ “ 
ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα 
ς «.ὦῷ. ἊΣ “ 5 ΄᾿ 

ῥηϊδίως συνέαξε, λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν, 

ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα" 1τ5 
ε 3 ν» ,ὔ ’ 1 2 7 ’ὔ 

ἢ ὃ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι 

χραισμεῖν: αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει" 
καρπαλίμως δ᾽ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην 

,ὔ , ε ’ “ Ν ἀπο τς “ 
σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ ὁρμῆς" 
ἃ ΝΜ “ » ᾽ “ » ὡς ἀρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον 120 

“Ῥρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ᾽ ᾿Αργείοισι φέβοντο. 
90 τὰς ε ᾽ὔὕ ’ δες ’ 

Αὐτὰρ ὃ Τ]είσανδρόν τε καὶ ἱἹππόλοχον μενεχάρμην, 
ΕΛ 3 {4 Δ [χά ε , 

υἱεας Αντιμάχοιο δαΐφρονος, ὃς βα μάλιστα 

χρυσὸν ᾿Αλεξάνδροιο δεδεγμένος, ἀγλαὰ δῶρα, 

οὐκ εἴασχ᾽ “Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ, 125 
τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων ᾿Αγαμέμνων 

2 «Ἐν ὃδί 2» ς “ δ᾽ Υ 5 , “ ϑ 
εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους 
3 ’ ΄- , Γν, ’ 
ἐκ γὰρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, 

Ν Ν 2 ς 5.103 7, 5. ΄ ἃ 
τῷ δὲ κυκηθητην' ὃ ὃ ἐναντίον ὦρτο λέων ὡς 

᾿Ατρεΐδης: τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ δίφρου γουναζέσθην" 130 

“ ζώγρει, ᾿Ατρέος υἱέ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα" 
πολλὰ δ᾽ ἐν ᾿Αντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται, 

χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος, 
τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι ἄποινα, 

1Ο7 δὴ] τῶν 51.ΜῈ-: ὧν [,10: ν. οη. Τ' 1τοϑ βάλεν χαλκήρεϊ 
δουρί οΝέΝ!8 123 κακόφρονος Ζεῃ. (εἴ ἴῃ 138) 128 σφέων 6: 
σφῶν 1,51..2: σφιν Ν! φύγον Ατ. νυ]ρ.: φύγεν ν.]. δπὶ. 1,31,1. ΝῈ 
ν: 132 ᾿Αντιμάχοιο πατρὸς Ζεῃ. : ἀφνειοῦ πατρὸς 860 Νέ ν. 1]. ΔΡ- 
Ἐσϑέ. 4]. 



1. ΤΑΛΤΑΛΟΣτΤ 

9 “ ιοο Ν ͵7ὕ ϑ. ΣΩΝ Ν 39 “ 39 

εἰ νῶὶ ζωοὺς πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Ως τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα 
2 7 3) » 3. ΣΕ ΟΝ ν᾽ μειλιχίοις ἐπέεσσιν: ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσαν" 

οἰκυ Ὁ}5 Ν Ἀν .5. ’ .« ΕἾ 2 ’ 
εἰ μὲν δὴ ᾿Αντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν, 

ὅς ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν ρ Ὑ} γεν, 
Ἁ Ν 5) “.. 

ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ ᾿Οδυσῆϊ, 

αὖθι κατακτεῖναι μηδ᾽ ἐξέμεν ἂψ ἐς ᾿Αχαιούς, 
“ Ν ἯΝ “ Ν 5 , ’ὔ ᾽ὔ 39 

νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τείσετε λώβην. 

Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε 
ὶ βαλὼν πρὸς στῆθος" ὁ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. δου λὼν θ ὃ ὃ σθ 

ε ’, δ. .5 ’ὔ Ν ϑ᾿ ἈΠῸ ’ Ἱππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε, 
ἴα » Ν Ἅ “. ,ὔ 3 ’ Ρ] 53 [ά ’ὔ χεῖρας ἀπὸ ξίφει τμήξας ἀπό τ᾽ αὐχένα κόψας, 

ὅλμον δ᾽ ὡς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι’ ὁμίλου. 

τοὺς μὲν ἔασ᾽" ὁ δ᾽ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, 
“ ΠΕ 5 ’ 3 ε .) ϑ.η 7 3 χ) 

τῇ ῥ ἐνόρουσ᾽, ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 
Ν Ν ἊΝ » Ψ »} Ι πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, 

ε "-" 5). (ς ΖᾺ] ε ἈΝ [- Ὧν ,’ 

ἱππεῖς ὃ ἱππῆας- ὑπὸ δέ σφισιν ὠρτο κονίη 
2 ,ὔ Ν Ὅν ΟΣ δ ΄, Ψ 
ἐκ πεδίου, τὴν ὠρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων--- 

“- ...},) ΟΣ ὩΣ Ἁὦ 3 , 
χαλκῷ δηϊόωντες" ἀτὰρ κρείων ᾿Αγαμέμνων 

ὟΝ 32 ’ὔ . 5.}.15} ζ γ 

αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ Αργείοισι κελεύων. 
ε ὩΣ», “ 5. ᾿Ὶ Ὁ ’ὔ 5) [ “ 
ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, 

ἣ 3 9 , Ε ε , ᾿ 
πάντῃ τ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἱ δέ τε θάμνοι 

πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ: 

ὡς ἄρ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ατρεΐδη ᾿Αγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα ," ΤΡ τλξα: ι βρη 
Ἅ ’, Ν 2 2 

Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι 
ΨΕΣ Ι Θ) Στ , ΄, 

κείν ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 
ε ’ , 5 ζ « 3 ΩΝ ’ὔ 

ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας" οἱ ὃ ἐπὶ γαίῃ 
’ὔ ΄ ἊΣ ’ὔ “Ν. 9 ’, 

κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν. 
͵ Ἕκτορα δ᾽ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης 

τ25 ζωὼ Ατὶδίορῃ. Ψ16 142 τοῦ] οὗ Ζεηῃ. : σφοῦ ν.]. ἀπέ. 

135 

140 

145 

150 

155 

τόο 

144 οὖδας ἔρεισεν Ατ. Ὁ Π15 Ν᾽ 146 τμήξας) πλήξας ΑΓ. (αἱ πλείους 
5 10) 151 ἱππεῖς) ἱππῆς Α 55. Ρόψ!Π; ἑππῆες ὃ ΘΟ δὶ]. 
156 φέρει] στρέφει γρ. Μ' Ἐπδί. Ὑ7 ἐπειγόμενοι ΑΥ. σοαά. : τοί. 
ἐπειγομένου ν.]. αηΐ, 

ἩΟΜΔ. 11. 



11. τ ΔΌΣ 

ἔκ τ᾽’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ" 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. 
οἱ δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο 

μέσσον κὰπ πεδίον παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο 
ἘΠ ’ ε Ν ον 4 3 ἫΝ 
ἱέμενοι πόλιος: ὃ δὲ κεκληγὼς ἕπετ᾽ αἰεὶ 

᾿Ατρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο, 
Υ̓ Ὁ} ἈΝΕ ΠΗ Δ.» ν τὶ ’ 

ἔνθ᾽ ἂρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀλέμιμνον. 

οἱ δ᾽ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς, 
[ἡ , 3) , Ν. 9 ἂν 4 ΄ι 

ἃς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἁαμολγῷ 
ἷὰ “ “2 3. 5 ’ Θ᾽ ΑΝ Ὺ’Ἶ 

πάσας" τῇ δὲ τ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος" 

τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι 
“ » 4 3 Ὁ ἈΝ ΟΝ, Ι ’, 

πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει'" 
ἃ Ν 3 .᾿ Ψ ’ἤ 3 , 
ὡς τοὺς Ατρεϊδης ἐφεπε κρείων ᾿Αγαμέμνων, 

Ν 3 [, Ν 5 ’ὔ ς ἊΝ ΄ αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον' οἱ δὲ φέβοντο. 

πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων 
2 τ ἘΠΑΑΊΝ ,ὔὕ ὌΝ Ν " τὸ “ 

Ατρεϊδεω ὑπὸ χερσί" περιπρὸ γὰρ ἐγχεὶ θῦεν. 
5 5) τὰ Ν. ΔΙ ΕΝ, ε δὰ ’, 3 {, “ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὰχ ἐμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
[τὰ ’ φῶς ΑΝ 3 “ “-“ ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 
Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης, 

» ’, 4 Υ̓ ΡΣ Ν Ν, ’ 

οὐρανόθεν καταβὰς: ἔχε ὃ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. 

Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν" 

“ βάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, τὸν “Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες" 
» 35.ϑ.,ἃ [ὰ ΕἾ Σὰ 9 “ ῇ “ 
ὄφρ ἂν μέν κεν ὁρᾷ Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 
τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω 
μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 

5. ΠΟΝ 3 ἌΣ ΟΝ Ν Ν δ ’ 5.“ 
αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ 

5. τρῚ ε! , ε [ 2 ,ὔ εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω 
’ὔ 93 Ψ“ “ 3) 52 , 3 ἿἜ 

κτείνειν, εἰς ὁ κε νῆας ἐὐσσέλμους ἀφίκηται 
΄ 3 ΚΔ, ἈΞ ΩΝ , ε Ν ΜΝ 32 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἐλθῃ. 

τό5 
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180 

185 

190 

179-18ο οπ]. Ζεη., δίῃ. Ατσ. 18ο «ἢ. Ατγιβίορῃ. 181 ἔμελλεν 
ΘΡΟΡΑ ΒΜοννϑς; ἔμελλον να]. 184 ἀστεροπὴν ΑΥτ. ἔσ». 
55. Τ : στεροπὴν νιιϊδ. 186 ἐνίσπες Ῥ" ΑΑἤρ. εἶ γι νι; ἔνισπε 
να]ρ, : ἔειπε 6 190 κρατερας υσμινας Ὁ)" 



11 ΠἸΆΑΘΣ τὰ 

Ό ων 7 

Ἂς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, 195 
“ Ν ϑ.. "2 7 δι ΩΝ 5.5. τϑ ὈΩ 

βῆ δὲ κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς ᾿ἵΐλιον ἱρὴν. 

εὑρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, “Εκτορα δῖον, 
ς ΣΙΝ, 4,5) 5. ἫὯΚ Δ το - 
ἑσταῦύτ ἐν θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν" 
5 “ 3.) Ὁ ἐπ , 4 3 , 3 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκεα ᾿Ιρι5" 

“Ἕκτορ, υἱὲ Πριάμοιο, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε, 200 
΄ Ν , δι “ ’ὔ 

Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεὶν τὰδε μυθήσασθαι. 
Μ 5.ϑ,. ἃ 7 ΠΣ 3 , , “ 

ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 

τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι 

μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 205 
ον ὡς 2 κα ΒΆΝ Ν Ν δ ΄ 5.“ 

αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ 
3 .“ [ἡ , , 2 7] 

εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει 

κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐὐσσέλμους ἀφίκηαι 
’, Ψ ἊΣ 12 ἈῊΡ ΓΕΣ Ν , « ἊΝ Υ 33 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. 
ε ΑΓΔ 3. ΣΥΝ, Ἢ) (ὰ 3 ’ 5 

Η μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 210 

Ἕκτωρ δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 
πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντ Ρ “ ὉΧ 1» 
9 ’, δ Μ Ν ’ὔ 3. ΝΛ, 

ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνὴν. 
ς Ὁ δ ὅς, { ΔΈΝ ’, Μ 3 “ 

οἱ ὃ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν, 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 215 
»} ,ὔ Ν Ἷ Ν 3. 1:5 ζ 5 53. [2 

ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι: ἐν δ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
“ » 3 » Ν ἊΝ ε , πρῶτος ὄρουσ΄, ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων. 

Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
Ὡ“ ἊΝ “- 3 Δ 2 ’ 3 

ὃς τις δὴ πρῶτος Αγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν 
“Ν 3. τ ἋἋΝ 7 ὟΝ “ ᾿ ᾽ὔ 

ἢ αὑτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῷν ἐπικούρων. 220 

᾿Ιφιδάμας ᾿Αντηνορίδης, ἠΐς τε μέγας τε, 
ἁ Ι »] ζ 2 ,7ὔ ὔ 7 

ὃς τράφη ἐν Θρῇήκῃ ἐριβώλακι, μητέρι μήλων 

Κισσῆς τόν γ᾽ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα 
ἃ ».ὅ Ν [ 

μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον" 

210 ἀπεβήσατυ μακρὸν ΓοΟλυμπον αὶ 212 δοῦρε ὴ δ  υν. ΝΊ1 ν13 
Αἱ. 215 δὲ καὶ αὐτοὶ ν. 1. ἀπί. 21:16 ἐν σα Ῥ}ᾷᾳ Α Β ν!Βὲθ (ἐδ᾽ 6): 
ἐκ να]ρ. : ἂν ΟΕ 222 μήλων] θηρῶν Ζεηῃ. 223 Κισσῆς] Κισσεὺς 
ὍΘξἕΡ 

1 



11:.ΤΛΤΑΑΟΣ -ὶ 

93 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον, 
Ξ “ ω χ 2). ΦΨ , Ὁ αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽ ὅ γε θυγατέρα ἣν" 
7 “ 

γήμας δ᾽ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ᾽ ᾿Αχαιῶν 
Ν. ᾿Ν 

σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο. 
ἊΝ Ν " 5...) 4 , “ 2... 

τὰς μὲν ἔπειτ᾽ ἐν ἱερκώτῃ λίπε νῆας ἐϊσας, 
3} » αὐτὰρ ὁ πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει" 

ὅς ῥα τότ᾽ ᾿Ατρεΐδεω ᾿Αγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν. 
3 Ὁ 3 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
3 ΠΝ Ν [᾿ Ν ΄ Θ.5 [ δ ΟΡ 
Ατρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος, 

3 Ν 

Ιφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε 
νύξ᾽ ΓΌΩΝ δ᾽ 3.5 ΙΝ Υ , Ἂ θή ὦ 

» ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιθήσας 
5.5) ν ΄ὰ [4 5) Ν Ν Ν 

οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
) γ 2 ’ὔ ’, ὰ 2 4 3 5 ΄ ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὡς ἐτράπετ᾽ αἰχμή. 

δ »" ἣν Ν 9 Ν ’ὔ 3 ’ 

καὶ τὸ γε χειρὶ λαβὼν εὑρὺ κρείων ᾿Αγαμεέμνων 
Φ ΦΡΣΙΣΤΟΝ Ὁ Ν Ψ ,ὔ 5 3) Ν 
ἕλκ᾽ ἐπὶ οἵ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς 

[ Ν 5). ὯΔ “ιν 2 , “᾿ Ν “-“ 
σπάσσατο"' τὸν δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 

ὡς ὁ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον 
“- “ 4 

οἰκτρός, ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, 

κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε: 
“4 ες Ν “ “ 5 Ν ,ὔ 3.86. , 

πρῶθ᾽ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι ὑπεστη;, 

αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. 
εἰὰ δὴ τότε γ᾽ ᾿Ατρεΐδης ᾿Αγαμέμνων ἐξενάριξε, 

΄π“ ΄π 

βῆ δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ᾿Αχαιῶν τεύχεα καλά. 
Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων, ἀριδείκετος ἀνδρῶν, 

Ν 3 ᾽ ’ ΡΠ , 

πρεσβυγενὴς ᾿Αντηνορίδης, κρατερόν ῥὰ ἑ πένθος 
,ὔ 

ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος. 

στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν ᾿Αγαμέμνονα δῖον, 

νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε, 
) Ν Ν , “ Χ 2 Ψι ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. 

“- [4 
ῥίγησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 

Ν “- ,ὔ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, 

ἀλλ᾽ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. 

230 ἐὼν εἰ ἰὼν Ατ΄, (διχῶς) : ἰὼν ἃ 1 Α 55. 116 ΜΈ Μ|5π0 Ὁ: 

225 

230 

235 

240 

250 

255 

ἐς 589: 
εἰς ςεί. 244 πρόσθ᾽ Ο ΡΠ ΡΓ5, γρ. 1.13 252 υἵπερθε] 1259: 

ὕπερθεν Τ αι. Επ. 



11 ΑΤΑΑΘΣ 

3» ΦΡ.. ἤ » ἌΓ ΉΓΚΙ͂Ν, 
ἦτοι ὁ ᾿ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον 

ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀὕΐτει πάντας ἀρίστους" 

τὸν δ᾽ ἕλκοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 
» ξ “ λ 7] .. δ ́“ δὲ ΤΟΣ Σ 

οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυΐα 
“ 3. ἀϑεῖν.3...9 7 5 , ἰξ 

τοῖο ὃ ἐπ ἰφιδάμαντι καρὴ ἀπέκοψε παραστὰς. 

ἔνθ᾽ ᾿Αντήνορος υἷες ὑπ᾽ ᾿Ατρεΐδη βασιλῆϊ 
, 3 Ἄ 5" ,ὔ ΜΑ" » 

πότμον ἀναπλήσαντες ἐδυν δόμον ᾿Αἴδος εἴσω. 

Αὐτὰρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 
Υ ΠΝ 3. ΡΟΝ, ’ὔ 7) ζ ἔγχεϊ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, 
»΄ « Εν Ὁ ἢ, Δ 9 Κ 2 3 “ ὄφρα οἱ αἷμ᾽ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς. 

ΦΊΕΕΟΝ 5) Ν Ν Ν ε 5 ᾽, ’ὔ 9 “ αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα, 
- “ ,ὔ Ε ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος ᾿Ατρεΐδαο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα Χἤ γ ᾽ 
ἱν ͵ ’, “Ὁ ΄ 2 » δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Ἐϊλείθυιαι, 
Ω Ι΄ Ν 5. κα δ Ηρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, 

ὡς ὁξ' ἃ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος ᾿Ατρεΐδαο. 

ἐς δίῴῤρον δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε 
νηυσὶ» ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν" ἤχθετο γὰρ κῆρ ϑη Χ Ὁ ΔΠ]} 
δ, τ. Ν γὰ ΄ 

ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς" 

“ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι 
΄ 5 “ 2 δ 5 3 ΕΝ ’, Ν 

φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς 
» ’ Ϊ ζ 39 εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν. 

ὰ ὡς ἔφαθ᾽, ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 
75 μὴ ἊΝ 3 3 71, 7 

νῆας ἐπι γλαφυράς" τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην" 
5“ Ν ’ ες ᾽ὔ Ν χ᾽ ’ὔ 

ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ, 
,ὔ “- ΟῚ , ’ 

τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες. 
σ ᾽ ε 2 ’, ΑΚ 7 ’ ’ Εκτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησ᾽ ᾿Αγαμέμνονα νόσφι κιόντα, 

ὃν .«Λ 

Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας" 

“Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταΐί, 
’ 5 Σ ΄- 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

263 ἔδυν] ἔβαν ο δ᾽ Ὦ ΡΒ" 5) 1 265--268 οτῃ. ἊΣ 

26ο 

2605 

270 

275 

280 

285 

270 μο- 
γοστοκος εἰλί Ὁ)" 277 πελασσεται Ρ΄Ὸ ἀμύνετε })55 281 ἀέκοντε 
1 ΒπιΈ ΜΈ [02 15 ν!8 ; ἄκοντε να]ρ. 282 ῥαίνετο ο οἵη. δὲ 
283 τειρομενοι δ" 



11. ΙΛΔΛΨΑΛΟΣ κ 

Υγ 2 ΥΠΥΧΑΡΑΝ » 3) Ν Ν ἐλ Ὁ) ΄Ν ᾽ 
οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὦριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε 

Ζεὺς Κρονίδης: ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους 
ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν᾿ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε." 290 

ὰ ΠΝ, ν᾿ , Χ ΝΑ ΕΠ 
ὡς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

ε 5. το , Ν ΑΙ 3 ΄ 

ὡς ὃ ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας 
ἐκ Ἀ ΕΒΉΝ ἡ , δι “κ νΝςΝ , 

σεύῃ ἐπ᾿ ἀγροτέρῳ συὶ καπρίῳ ἠὲ λέοντι, 
ἃ ἊΝ Εν ΧΑ ΥΡ. “ “- “- ᾿ 
ὡς ἐπ Αχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους 
“ γ ὉΠ » “. 

Εκτωρ [Πριαμίδης, βροτολοιγῷ ἴσος ᾿Αρηϊ. 205 
3 Ν 3.09. ’ὔ ν , 5 ’ὔ 

αὑτὸς ὃ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβῆκει, 
5) ον δ. τ (ς μι ς Μ. 3. (ἢ 

ἐν ὃ ἔπεσ υσμίνῃ ὑπεραεὶϊ ἴσος ἀέλλῃ, 
ο᾽ ’ 93 , ’ 5 ΣΎ 

ἢ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. 
δὰ , “- ,ὔ Ὁ τὰ 2 Ι 
Ενθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν 

Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; 300 
ΑΙ - Ν “ Ν 3 ’ ἈΝ Χ3 ’ 

Ασαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Οπίτην, 

καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ ᾿Οφέλτιον ἠδ᾽ ᾿Αγέλαον, 

Αἴσυμνόν τ᾽ Ωρόν τε καὶ Ἵππόνοον μενεχάρμην. 
Ν Ὁ 3 ΝΕ ’, ΄-. οἵ οὐ τὸς “᾽ 

τοὺς ἂρ ὅ γ᾽ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα 

πληθύν, ὡς ὑπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξη 305 

ἀργεστᾶο Νότοιο, βαθείῃ λαίλαπι τύπτων" 
πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 

΄ » ἢ , ᾿ 3 ΄Σ 

σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς" 
ἃ δ ἊΝ ’ὔ 556 5}. 15. , ἴω 

ὡς ἄρα πυκνὰ καρήῆαθ᾽ ὑφ᾽ ᾿ἕκτορι δάμνατο λαῶν. 

Ἔνθα κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο, 310 
’ὔ’ γι ς Ἅ ,ὔ ,’ 3 ’ἤ 

καὶ νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες ᾿Αχαιοί, 

εἰ μὴ Τυδείδῃ Διομήδεϊ κέκλετ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 
“Τυδεΐδη, τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς; 

3 “- Υ 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵσταο: δὴ γὰρ ἔλεγχος 

ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος “Ἑκτωρ.᾽ 315 
᾿ , 
Γὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

2900 ὑπέρτεροι ΔΙ. : ὑπέρτατον ἴ7] 201 ὑπεραέϊ Α΄΄. σοἄά, : ὑπὲρ 
οὔρεος ν. ἰ. αῃΐ. 800 βροτολοιγῷ ἶσος ΓΑρηὶ Δ ΜΈΜΙΤ ΟΣ νη 
ὥρεξεν Ν"2 805 Ζέφυρος νέφεα εἶξ. ϑΈΓΑ. 29, ὁ 5' Ἀ 1259 Αἱ]. 
809 κάρηνα Ὦ 314 ἵσταο Ζεῃ. ΑΥ. (44 Καὶ 291): ἵστασο ςοα6. 
815 εἴ κεν Τρῶες (᾿Αχαιῶυν νῆας ἕλωσι ν. 1. πὶ. (56 1) 2168 -ΞΞ 
Β 173, 95" ΜῈ Μϑ Οὗ 8 8]. 



11. ΠΤ ΟΣ τὰ 

““ ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι: ἀλλὰ μίνυνθα 

ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς 
Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν." 

Ἦ, καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 320 

δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν: αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 
Ρ) γ ῇ ,7 “ β ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος. 

Ν ων ΚΡ 3 » »} Ν 7 3 , τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν" 
ἣν 5.5. ΠΥ ΟΣ 5. ’, ε [τς Ι τὼ δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὧς ὅτε κάπρω 

ἐν κυσὶ θηρευτῆσι μέγα φρονέοντε πέσητον" 325 ρευτῇσι μέγα φρ 
ὰ 3 “ , 3 3 

ὡς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
5 Ψ ’ 3 “ Ὁ“ - ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον ᾿ Εἰκτορα δῖον. 

Ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρον τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω, 
-“ ’ὔ 7 Ἅ ὰ Ν ’ υἷε δύω Μέροπος ]Ἰερκωσίου, ὃς περὶ πάντων 

" ζὸ ΣΝ ἃ “ Υ . 
ἤδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὺς παῖδας ἔασκε 330 

,ὔ 5 ’, Π Ἄ ἊΝ ’ ε » στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα" τὼ δέ οἱ οὔ τι 
(4 “-“ Ν ΝΥ , πειθέσθην' κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. 

τοὺς μὲν Τυδείδης δουρικλειτὸς Διομήδης 
θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα: 

Ι Ἱππόδαμον δ᾽ ᾿Οδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. 335 

Ἔνθα σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων 
ἐξ Ἴδης καθορῶν" τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον. 

ἦτοι Τυδέος υἱὸς ᾿Αγάστροφον οὔτασε δουρὶ 
7 Ὁ“ 3....5 ἐ 2 7 ἘΝ ΤΟΝ Παιονίδην ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον" οὐ δέ οἱ ἵπποι 

2 Ν 2] -“ ΞῈ ,Ἱὲ δ 7, “ ἐγγὺς ἔσαν» προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. 340 
Ν Ν Ἂς ») “ 5. 1.5} 5) τς ε Ν τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ ὁ πεζὸς 

θῦνε διὰ προμάχων, ἧος φίλον ὥλεσε θυμόν. 
Ἔ: Ὅς ΦΥΕΑΝ ’, Ν γᾺ “5 ΡΟΟΥΕΕΑΡῚ 9 Ν 

κτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ΤᾺ 

κεκλήγων" ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες. 

τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 345 

317 τλήσομαι] στήσομαι 1.139 ΜΊ Μ8 ΜϑΠ Ἰειηπηα 5. ΒΤ 53τ0 βόλε- 
ται ΑΥ. Α ΡΙ; βύὔλεται α : βούλεται νυρ.: ἐθέλει 6 323 εἴασεν 
ΘἾὮ1ο 259 ἀπέπαυσενοο ΝΈΝ᾽θ 325 θηρευτῇσι εἰ θηρητῆρσι 

Ατ. (διχῶς) : ΠΙπα νὰ]ρ.. : θηρευτῆρσι 1.19 Ῥ15 176 330 οὐδὲ γὰρ αι ΝΥ", 
ν. 1. ἴπ Α : οὐδέ οἱ ἱ : ουδε οι εγχος })5" 344 κεκληγὼς (ο6άα,, εἴ. 
Β 222 345 ῥίγησε] ἐνόησε αὉὁἮἽ ἃ τ 1γ)59 Β (Ο Ὑ, ν. 1. ἰπ Α 8]. : 

72 ἐβόησε Ν12: γήθησε 5:0 



11. ἼΛΙΟΣ ΚΑ 

αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 

“νῶϊν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται, ὄβριμος “Εἰκτωρ' 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες." 

Ὄ ες Ἀ 5. ἊΝ ἘΡ ΄ “ 

Η ρα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, 350 

ἄκρην κὰκ κόρυθα' πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός, 
5. Ὁ ’ ’ »: ΄ὔ ΑΝ Τὴ 

οὐὸὃ ἵκετο χρόα καλὸν" ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια 

τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἵ πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
᾿ 5. 
Ἕκτωρ δ᾽ ὠκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ, 

στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχεί 355 1) γ “ ρ ΧΕΙρ ΧΕ] 
᾽ὔ 3, Ν γαίης" ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 

» Ν Ἴ Ν , » ϑιν 5 Ν 

ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾧχετ᾽ ἐρωὴν 

τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης, 

τόφρ᾽ “Ἑκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας 

ἐξέλασ᾽ ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 36ο 
Ν 1.5 .᾿ , ἊΝ, ῳ 

δουρὶ ὃ ἐπαϊσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
({ς 5» ἔξ “ δ ’ γα Ὅὴ ᾿ ΒΩ ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον, κύον" ἢ τέ τοι ἄγχι 
λθε κακόν: νῦν αὖτέ σ᾽ ἐρύσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

δὴ «Ξϑ 7 » ΟΥΌΝ 9 “ 5 ’ 

ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 

ἢ θήν σ᾽ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 36ς 

εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι. 

νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω. 

Ἦ, καὶ Παιονίδην δουρικλυτὸν ἐξενάριζεν. 

αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος, “Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 

Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο, ποιμένι λαῶν, 370 
7 ,ὔ ΞῚ ,7ὕ ς Ν ͵ 

στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ 

Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. 

ἤτοι ὁ μὲν θώρηκα ᾿Αγαστρόφου ἰφθίμοιο 
» 3 9) Ν Ἢ ’ὕ 3) ἐπ 3 Τὸ αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ΄ ὦμων 

καὶ κόρυθα βριαρήν: ὁ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε 375 

348 μένοντε Ζεῃ. Ὁ δ" 352 ερυκετὸ Π)5" 4354 ὦκα πέλ. 6 Ὁ ΜΈ 
υϑ 356 οπι. Ζεη., δίῃ. πἰὶς Ατὐϊβίορῃ. Αγ, (ΞΞ-Ε 310) 358 γαίῃ 
ΕᾺ Β ( δ]. 359 ἔμπνυτο Οὕ : ἄμπ. ςεί. 266 εἴ] ἦ ΟΤᾳ ἐστι) 
εἴη ΝῈΝ ν. 1. ἴθ Α : ἔλθοι ἃ 468 ἐξενάριζεν Δτ. Α Τ᾽ : ἐξενά- 
ριξεν Ζεῃ., σοἀά. ςεΐ. 371 ἐπὶ ἔργῳἔς πύργωι 5 Ὁ 



1 τ ΛΙΥΝΑΘΣ τα 

καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, 
Ν ΞΞ “ ΄ Ν Ρ] 5 Ν ὟΝ 

ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός" διὰ ὃ ἀμπερὲς ἰὸς 

ἐν γαίη κατέπηκτο' ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας γαίῃ η μάλα ἡδὺ γ 
2 ’, » », ΝᾺ 3 » "5 ΕΝ 

ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

“ βέβληαι, οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν: ὡς ὄφελόν τοι 380 
» 2 “ Ν 3 Ν « , νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι. 

οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, 
“ [ ζ 7 3 ς [ ἊἊ᾿ 35 

οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ᾽ ὡς μηκάδες αἶγες. 
κ 7 

Τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 
7 , “-“ 

““ τοξότα, λωβητήρ, κέρᾳ ἀγλαέ, παρθενοπῖπα, 385 
9 Ν Ν. 5 γ, Ν Ἂ " 

εἶ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης, 

οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί' ΧΘΟΥΤ ΤΊ) Ι 
“ 7 ὍΣ Ὁ) Ιέ Ν Ν ΒΡ 2) νῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὕτως. 
5 ον ἢ ε » Ν 7 δ .- ν᾽ 

οὐκ ἀλέγω, ὡς εἰ με γυνὴ βάλοι ἡ παϊς ἄφρων" 

κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 390 
“9: 3. 397 ἘΣΣΙ. .5 “ Ν ἐγ ον Θ)ν 2 ἊΣ ΄ἷ 
ἢ τ ἄλλως ὑπ ἐμεῖο, καὶ εἰ κ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, 

ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἷψα τίθησι. 
“ Ν Ν 7 3 3 ’ὔ ὔ 5) {4 

τοῦ δὲ γυναικὸς μὲν τ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαΐί, 

παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί: ὁ δέ θ᾽ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων 
᾽ δ τὶν κ , 5. - 39 ἣ 

πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες. 395 
ἃ “ 2 ὡς φάτο, τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν 

ἔστη πρόσθ᾽: ὃ δ᾽ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ 

ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε 
ρ ρ 3 Ι Χχς ᾿ 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν: ἤχθετο γὰρ κῆρ. 400 

Οἰώθη δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ 
3 7 , 
Αργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας" 
5 7 ΕΣ Μᾶς Ν ἃ “ »» 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν" 
.ν 5) ’ ’ὔὕ ,ὔ ἊΝ Ν » " ὦ μοι ἐγώ, τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι 

316 ἔκπεσε Ὁ Ν1ὅ 881. ὀλέσσαι 1 885 ΟΓΡΊΟ νΊ ν, 1. ἀρ. Ἐπί. 
385 κέρᾳ ΔΙεχίο (ἢ παράδοσις), ἃ Απρ. Β ΜῈ Μ|Ρ' νιὸνψθὸ; κέρα ν. ]. 
δηΐ., να]ρ. παρθενοπῖα ν.]. απὶ., ΜΤ 391 ἐπαύρη ΔΥ. (καὶ διὰ 
τῶν ὑπομνημάτων), ςο66, : ἐπαύρω ν.]. Δπί. 392 αἷψα) ἄνδρα Ατ. 

397 ὠκὺ] ὀξὺ γρ. Βιηξ Επϑί. 4οο ὠκέας ἵππους ὈΞῪ Βπι Ρ5 Ρῦ 
ἘΌ Ὲ θυ ἢ Ππὶ θν 
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᾽ Ξ πληθὺν ταρβήσας" τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω 405 

μοῦνος" τοὺς δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 
(τ Ν Ὡ, Ν Ν .. 7 Ἧ οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, 

ὃς δέ κ᾽ ἀριστεύ ἔχη ἔνι, τὸν δὲ μάλα χρεὼ ὃς ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι, τὸν δὲ μάλα χρ 
Ι “- 35 ἑστάμεναι κρατερῶς, ἢ τ᾽ ἔβλητ᾽ ἢ τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον. 410 

ος ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων, 
4“ 32.»Μμῥ » 7 ὡς σι “ 

ἐλσαν ὃ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες. 
’ 3 ὡς δ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ 

σεύωνται, ὁ δέ τ᾽ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο 415 
, “ 7, θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν, 

.“- ’ ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων 
᾿ν ε Ν , 5 ’ 2. Ψ; 

γίγνεται, οἵ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινὸν περ ἐόντα, 

ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῆα Διὶ φίλον ἐσσεύοντο 

Τρῶες: ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην 420 
» Ἂν Ὁ“ 2 5 δ. ’ οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί, 

, , αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ "Εννομον ἐξενάριξε. 
τὰ 

Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα, καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα, 
ων , 

δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 

νύξεν' ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 425 
7ὔ τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὔτασε δουρί, 

Ἧ αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο. 
- “ ἣ 

τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν, ἰσόθεος φώς, 
΄- “ Ν 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν 

“ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε, δόλων ἂἃτ᾽ ἠδὲ πόνοιο, 430 
«“Ἂ “ 2 7 ς ,ὔ 

σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι, 
ἌΘ ΝΜ , Ν. ἯΝ :} ΣΕ] Ψ τοιώδ᾽ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας, 

͵ “ ,ὔ 39 ἢ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς. 

413 πῆμα δὲ ἔλσαν Ζεηῃ. 41τ7 ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄεο: ἀμφί τε (ἀμφί 
τ᾿) να]ρ. : δε αἱσσ. 1) : ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ »]. 1.4: ἀμφὶ δὲ χαῖτ᾽ ὁ 
421 ὕπερϑε μετάλμενος ν. 1. ἀπέ. ἀξ α' ἐπ Τ, ν. 1. 1η Δ, 4]. δουρί] 
χαλκῷ ν. 1. ἴθ Α 423 Πουλυδάμαντα ὁ ἀΐξαντα ἃ 6 τἪὮ 59 Α Ὁ δἱ.: 
ἀΐσσοντα εεϊ. 424 πρότμησιν ΔΥ. (1), ςοἀ4. : πρότμηδσιν Τ (ἴπ ἐεχίι 
εἴ 1η Ἰεπηπιαίθ) 427 εὐηγενέος ςοἀ4. : ἐδγενέος «εἰ 718; εὐθί Ἰγενεος 
Ἀὴῦν. Ψ 8: 431 Ἱππασιδήϊν (516) ν.]. ἴῃ Α 
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ὰ δ, Ὡς εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 

διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 435 
δ Ν ᾽ , 2 7 

καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, 
7 ΡΤ ὉΡΌΝ Ἂ “ ’ δ ϑῖ δε ἈΡΕΎΝΟ οἢ πάντα ὃ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασε 

Παλλὰς ᾿Αθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός. 

γνῷ δ᾽ ᾿Οδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν, 
“Ὁ ΩΣ ἍΙ ΄“ Ν ΄- 5 

ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν" 440 

“ἃ δείλ᾽, ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος. 
Μ Ι ἘΡΘΓΟ ἌΛΥ Δ ΩΝ, ΞΡΜΤΑΝ “ 

ἤτοι μέν ῥ᾽ ἐμ ἔπαυσας ἐπὶ Ἴρώεσσι μάχεσθαι" 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν 
δ ΚΣ ἘΣ 2 κα Ὁ} Εἰς Ν Ν. , 
ματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 

3. 2 ἣν 7 Ν 3. “- 7 393 

εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν ὃ ᾿Αἴδι κλυτοπώλῳ. 445 
[5 Ν ΩΝ ) 7 Η, καὶ ὁ μὲν φύγαδ᾽ αὗτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, 

τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 
Ψ γκ Ν Ν 7, “ ὦμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε, 

δούπησεν δὲ πεσών" ὁ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

“ὦ Σῶχ᾽, Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο, 459 

φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. 
οὺ ΧΑΝ ἘΣ 3 Ν ὔ Ν Ν ’ 7 

ἃ δείλ᾽, οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
ν᾽ ΙΗ ’ὔ 2 3 3 Ν 

ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ 
»] 5 , Ν Ν ἊΝ ’ ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες. 

δ ΖιΣ τας Ἄγ... 5 ἐγ ῇ κου λυνΣς -“ 3 ὕὔ, 32 

αὐτὰρ ἔμ᾽, εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι ᾿Αχαιοί. 455 
ὰ .«, 5 ὡς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 

,ὔ 
ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης" 

Ὁ ’ ε 7 ΘΝ ΣΝ “ Ν ,ὔ 
αἷμα δὲ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν. 

[δὰ ᾿ “᾿ 3 “Ὁ Τρῷες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽ ᾿Οδυσῆος, 
“-“ ,ὔ ᾿ 

κεκλόμενοι καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 46ο 
ϑυδεῦΝς “ 3.0.9 » 2 3 5 ε ζ αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽ ἑταίρους. 

5. “- δ, ἣ 

τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤἦῦσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός, 

437] χρόα Ζεμ., οσοἠά. : χροὸς ΑΓ. 4390 τέλος Α΄. (σχεδὸν 
ἅπασαι) Α ας: βέλος Ζεη. ςεί. 44τ ἀἄἸῶ ἈΠ 1.15 ΜΈΟΣ ν" 
444 δαμέντι ἔοατ΄' [)59 55. 4]. : δαμέντε Ἢ 451: βέλος Ζεη. 
452 δύσμορος, οὐδ᾽ ἄρα τῷ γε εἴΐ. ΡΙαξ. σοη5. δ4 ΑΡΟ]]. 117 Ὁ 455 ἔμ᾽ 
Ἐὔ κε: Στ ὙΞ ΑΓ. ἐπεί κε τ - μὲ να]δν. ΟΕ ΔἸΕΧΊΟ σα 454 (ξμ5 τς - μὲ 
ᾳ Ν10) 458 οἱ] οὗ Ζεη. 459 ὅπως ἅΡῬᾳ Α Τ 4]. : ἐπεὶ να]ρ. 
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τρὶς δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος ἀρηΐφιλος Μενέλαος. 
γον ΞΔ ΥΟΡΔΟΣ » ’ὔ 5 ἊΝ 5) 14 αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 

“Αἷὰν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 405 
“ ΘΟ Ρ 

ἀμφί μ᾽ ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ᾽ ἀὑὐτή, 
ἌΝ ἾΡΧ ΤΑ ΤᾺ ες » - Ὗ “- “5. 

τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα 
σι 5 4 ὦ ΉΜΕ “ Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 

-ἢ 3}. δ ΟΝ 5 { ἊΝ 9 

ἀλλ᾽ ἴομεν καθ᾽ ὅμιλον: ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. 
,’ὔ , 

δείδω μή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθείς, 470 

ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται." 
ὼὰ 3 Ν ε Ν 53 3 ςε ΟΣ ΘΟ Δ6] 3 ΄ ’ ὡς εἰπὼν ὁ μὲν ἦρχ. ὃ δ᾽ ἀμ ἕσπετο ἰσόθεος φως. 

"᾿ 3, “" ΔΘ Ὅν Ἐν 

εὗρον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διὶ φίλον: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν 

Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν 
Ν 

ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ 475 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς" τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσι βη)5 ΜῈΝ ἴμ ) 

φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ" γων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρ γ ρώρῃ 
5 Ν Ἂν , ͵ Ἁ -- ἣν 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός, 

ὠμοφάγοι μιν θῷες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν 
» ᾽ὔ -“. “ 5) ’ὔὕ “ " ’ὔ ἐν νέμεϊ σκιερῷ" ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων 480 

σίντην: θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὁ δάπτει: 

ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην 

Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 
Ὧ ἀΐσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. 

Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΐτε πύργον, 485 
στῆ δὲ παρέξ' Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 

ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου 
χειρὸς ἔχων, ἧος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. 

Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον 
Πριαμίδην, νόθον υἱόν, ἔπειτα δὲ Πἄνδοκον οὗτα, 499 

οὗτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. 

466 ἵκετ᾽ ἀὐτή ΑΥ. ὮΙ «]. : ἵκετο φωνή νιιΐξ. 470 ἐνὶ ο 6 5 Ὁ 
Α Ὁ ΝΈ: μετὰ νὰ]. 473 αὐτῷ ΙΑ 55. Βηη4 1.18 Μ8 1 νιν ν:5 
Υ" 478 πικρὸς Ὅ0}) 48ο σκιερῷ]) γλαφυρῷ Ζεπ. 4858 

΄ χάλκεον ἑπταβόειον ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων 
864. 1.405 νῖδ γ32 ς - Η 520) 488 ἑλών 1.190 [0:0 γρ. 1.8 
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ε Φυ. 8. , ἫΝ Ἂν ᾽ὔ 

ὡς ὃ ὅπότε πλήθων ποταμὸς πεδίονδε κάτεισι 
ί, »ν 3 ’, Ν »Ψἤ 

χεϊμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν, ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, 

πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας 

ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει, 495 

ὡς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας, 

δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας" οὐδέ πω “Ἕκτωρ 

πεύθετ᾽, ἐπεί ῥα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης, 
"“ Ν “ ἈΝΕΟΣ ΄ ᾿ ΟΣ 

ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα 

ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει 500 
Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον ᾿Ιδομενῆα. 
[γ Ν Ν ΄-ἃ ε ’ὔὕ 7 6 Λ Ἑκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων 

ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας" ΥΧ ΠΕΣ ΔῈ : γΥ 
οὐδ᾽ ἄν πω χάζοντο κελεύθου δῖοι ᾿Αχαιοί, 
εἰ μὴ ᾿Αλέξανδρος, “Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο, 505 

παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα, ποιμένα λαῶν, 
53 ’ Ν. ἊΝ Ν τ 
ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον. 

“- ε ᾽ὔ 7 ᾽ὔὕ 3 ’ τῷ ῥα περίδεισαν μένεα πνείοντες ᾿Αχαιοί, 
7 ’ , 7 [ἡ 

μή πὼς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν. 

αὐτίκα δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον" 510 

“ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
5 “ 3 ’ 3, ΄ὔ Ἂς Ν ’ 

ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχαων 

βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους" 

ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων 
5. ΟἹ 3.5 ’ ϑερτ κα Ὲ 15. 5.52 ’ 39 
ἰοὺς τ ἐκτάμνειν ἐπὶ τ ἡπια φάρμακα πασσειν. 5.19 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
ϑδις δ 3.ϑ 3 , 9 Ἄ Ν Ἂς 

αὐτίκα δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπιβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων 
ἌΣ) 3 “ .Χ 3 , 5) “ 

βαῖν᾽, ᾿Ασκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος" 
ῇ ὦ ΝΣ 3 3 ἢ ,ὔ 

μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 

νῆας ἔπι γλαφυράς" τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ. 520 

492 κάτεισι) δίηται Ζεῃ. 5035 νεῶν ἄγ. ΑἸἹεχίο, Ρίοὶ. Αξς. 41} 
ΝΞ ἀλάπαδνε 5: ν. οπι. })5) ἀἁλαπαδξανε .. - εὦ ΤΠΔΓΡ'. 504 ἃ 864. 
. ο.}ου περ Ρ' 509 μετακλινθέντες )5 ἔπ Α 55. αε τ ΔῚΣ 10 25 
5098 844... . τειχη ελοιντο Ὧϑ ΡῬΓῸ 510... «Ἷαν Β)5 5138 8644. 
εν ν ἀνοῖο [5 5148 844... .. ἄλλους ))8 ἘΠῚ τη: Ζ6 πὶ Ξ[Π- 
Ατιβίορῃ. Δῃν Ἶκα πασσων Ὧϑ 519 ἵππους ΘΊΟΑ ΝέΟν55; 
ἐλάαν να]ρ. ΡΙῸ βδιθωςσ..-. Ὁ" 
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Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν 
“᾿ Β ΄ , Ν ῃθ Υ̓ " κτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν 

“Ἕκτορ, νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν 
2 ΄- , ς Ν Ἀν 37, 
ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

΄“ 3 

Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμίξ, ἵπποι τε καὶ αὐτοί. 525 

Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος" εὖ δέ μιν ἔγνων" 
ΡΟΝ Ν 2 Ρ δα Υ 2 ἊΝ ἈΝ ΑΎ ς “ 

εὐρὺ γὰρ ἀμφ ὠὡμοισιν ἔχει σάκος" ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς 
“σ᾿ 3. δ, Ν Ὁ ϑύθ ᾽ὔ μι 

κεῖσ ἵππους τε καὶ ἃρμ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα 
ς “ ’ Ν Μ , 

ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες 

ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν." 530 
ὰ 3 ΄ “ ’ Ψ 

ὡς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 

μάστιγι λιγυρῇ" τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες 

ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς, 
,ὔ ’, ’ Δ 2 ’, “ ΘΙ 

στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας" αἵματι δ᾽ ἄξων 

νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἷ περὶ δίφρον, 535 
ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον 

“ ΣΙ Υδ. ὙὉ ἥ ε ΝΟ “ [τή αἱ τ ἀπ ἐπισσώτρων. δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον 

ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος" ἐν δὲ κυδοιμὸν 
Ὁ Ν “ ’ἤ ἊΝ ’ 

ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός. 

αὐτὰρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 540 
ἔγχεϊ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, 
Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. 542 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὧρσε' 544 
στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, 545 
τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου, θηρὶ ἐοικώς, 
2 ’ 3 ᾽ὔ΄ ’ Ν 3 » 

ἐντροπαλιζόμενος, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. 

ὡς δ᾽ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο 

525 τρωεσσ. .. Ὁ αὐτοί] ἄνδρες Ὁ) 5 Ὁ)59 ΡῚ ΡΠ γρ. 010; ἄλλοι 
Ὁ πι. Ρ. Ο Ν!δ : αὐτοί ἴῃ τα5. ἃ 526 Ἰσι[ 9" 527 κΊ]εισσυ- 
μίεις 053 528 κεῖθ᾽ Ζεπ. })5 ΓΡ τε οἵη. Ὦ αἱ. ἅρματ᾽ Ὅο ἃ 5’ 

κοςᾳς(6 δ]. : ἅρμα πὶ {0 4]. το 529-σϑοκουροιτ. .. )ὅ 5397 ὁπισ- 
σώτρωνν. 1. απί. Τ' 558 τε Ασ. ςοὐά.: δὲ ν.]. απί. Α 55, 539 δουρί 
Αγ. ΟἹ 543 Ζεὺς γάρ οἱ νεμέσασχ᾽ ὅτ᾽ ἀμείνονι φωτὶ μάχοιτο 
(οπι. ςοαά.) εἶξ. Ατῖβε, Ἐπεί. 1387 ἃ 834, ΡΙαί. ἀεὶ δια. ροεί. 24 ς, 36 ἃ 

(νεμεσᾶ), νῖι. Ηοπι. 11. 1352 (νεμεσᾶθ᾽) 545 οἵη. ἢ βάλετ 1.51,2 
τῦψιθ; βάλεν σάκος τ 1, Ν35 546 ἐφ᾽) δι’ Δτὶβίορῃ. 
ἘΠΘ ΞΞη δε ΖΕΣ 



11. ἸΛΙΆΔΟΣ. ἃ 

ἐσοεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, 
Ὁ , ») 5. “ 5 -“ ς , 

οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι 

πάννυχοι ἐγρήσσοντες" ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων 
524. 3 3 ἍΝ 7 7 Ν ΝΥ 

ἰθύει, ἀλλ΄ οὗ τι πρήσσει" θαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 
Ν “ “-“ 

καιομεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ" 

ἡῶθεν δ᾽ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ" 
ἃ Υ ΧΕ, Ν 4 , 3 ὡς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ 
37... , “ ἤϊε πόλλ᾽ ἀέκων" περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
ε 5. Ὁ ΟΕ. Ὁ ϑ. 03) Ν 2 4 “ 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας 

, κυ ΝΝ Ν ἀπ ΚΝ Δ} 8) Ν 5. ἢ 

νωθῆς, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ ἀμφὶς ἐάγῃ, 
3 κείρει τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον" οἱ δέ τε παῖδες 

Ἂ ε ’ὔ ’ ἥ, 3 “ 

τύπτουσιν ῥοπάλοισι" βίη δὲ τε νηπίη αὑτῶν" 
“ 9). 0) Υ͂ 5 ’ὔ 3....53. [ὰ ΓΝ σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆ 5" 

ἃ ΑΘ ΔΥΝ, 3 Μ [ ἴ εὖ ὡς τότ ἔπειτ Αἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον υἷον, 
“΄ ,, Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽ ἐπίκουροι 

νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο. 
Αἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς 

αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας 

Τρώων ἱπποδάμων" ὅτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. 
’ Ν ΄, Ν 5.ῸΝ -“ ς ,, 

πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, 
ΦΊΟΝΝ, Ν Ἢ Α 53 ΄- “ ἊΝ 

αὑτὸς δὲ ρωώων καὶ ᾿Αχαιῶν θῦνε μεσηγὺ 
ε “ Ν Ν “ ’ ϑΟΔΟΝΝΝ - 
ἱστάμενος" τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
Υ͂ Ν 2 ᾽ “- ’ ὔ » ’ 
ἄλλα μὲν ἐν σακεῖὶ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω, 

πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, 
5 ’ [τι Ὺ ’, ων ἐν γαίῃ ἵσταντο, λιλαιόμενα χροὸς ἃσαι. 

ΩΥ Ἁ 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς 
-“ 4 

Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι, 
ΚΙ τς 3 ϑΔῸΝ 3Λ Δ Ὁ5 ’ Ν “ στῆ ῥα παρ᾽ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

, ,ὔ Ἧ “- καὶ βάλε Φαυσιάδην ᾿Δπισάονα, ποιμένα λαῶν, 

ἥπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν" 

409 ἐσσεύαντο ἴ78: -οντο (ςεΐ. 565 ὡς ρᾷ ΤΟΤ αμῷ αιαντα 549 ρ 
564 πολυηγερέες ΑΤ. : τηλεκλειτοί νε] τηλεκλητοί σοαά. 

5595 

565 

570 

5 ἐιφῚ 
ἐσιν τε μεσὸον σακος [δ 568 φεύγων 5) Βπι’ Ο ΡΙΟΤ᾽ 18 03 55, 
ν. 1, Ρ. Επβι. 573 καλὸν οἋ 



11. ΔΤ Σὰ 

Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾿ ὦμων. 580 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 

Φ 3 ..0.9 ,ὔ 3 , Ὁ ΣΤ. ’ τεύχε᾽ ἀπαινύμενον ᾿Απισάονος, αὐτίκα τόξον 
οἹ . τ 5.00.5 9 ᾽ὔ ’, ,ὔ Ν 3.. “- 
ἕλκετ᾽ ἐπ᾿ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ 

7 , δεξιόν: ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. 
“ὃ { 3, “κ“ 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, 585 

σεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς" 

“ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
ἌΝ ΣΣΣ Ὁ 5 μ ΝΥ ΝΟΣ ΤΥ Ἐς Ν 3 

στῆτ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ 
3 ἑ “4 Αἴανθ᾽, ὃς βελέεσσι βιάζεται: οὐδέ ἕ φημι 

᾽ 
φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην 500 
ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον υἱόν." 

ὰ ὡς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος" οἱ δὲ παρ᾽ αὐτὸν 
“ 

πλησίοι ἔστησαν, σάκε᾽ ὦμοισι κλίναντες, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι: τῶν δ᾽ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας. 

στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. 505 
ὰ , Ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο" 

Νέστορα δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι 
ε “ ὍΝ. Ν ΙᾺ , “ 
ἱδρῶσαι, ἡγον δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 

τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς: 
[ ’ Ν ΙΝ ’ἷ ’ὔ “. “᾿ 6 ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρύμνῃ μεγακήτεϊ νηΐ, οο 

εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν. 

αἷψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε, 

φθεγξάμενος παρὰ νηός" ὃ δὲ κλισίηθεν ἀκούσας 
53 “3 ΝΜ “. “ ο) Ὁ τὰ «ε [ὸ ) Ἅ 

ἔκμολεν ἶσος "Δρηϊ, κακοῦ δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. 
Ν᾽ ’ ,ὔ ,ἤ 9 ΕἾ 6 

τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς" 99 
ςς , ’ 7, 3 “ ’ὔ [4 ἈΠ .99 ΟΣ τ) 

τίπτε με κικλήσκεις, Αχιλεῦ; τί δὲ σε χρεὼ ἐμεῖο; 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
(ς{ “" Ι “ 3 “ ,ὔ “ 

δῖε Μενοιτιάδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ, 

583 ἕλμκετ᾽ 5' 1 πὰ νι; εἷλκεν να]. 580 Αταντος βελέεσσ. 

Ζεηῃ. 592 αὐτῷ ο Μ8 ΝΕ 504 τῶν δὲ σχεδὸν ν.]. ἱἴπ Α 
505 τῆλε ΡῖΓῸ στῆ δὲ Ῥ 597 Νηλήϊζοι Ῥ' Ῥ"" αα ΓΤ: Νηλήϊον ν.Ἷ. 
δηΐ, ὁ })69 089 ἢ, Ξ6Πο]. Ὀίοη. ΤῊγ. Ρ. 858 ὅοι ἰῷ καταδακρυόεσσαν 
ν. 1. ἀπί. 7055 ιν. 605 Ἰεκινησεν τοῖ }059 604 λινπανε. 059 
ὅο6 τι δε χρίειω εμειο Ρ᾽ πὸ 1 ὄοΊ τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης 
δῖος ὦ ἀ ἘΡ ᾳ ΑἹ]. 



11. ἸΛΙΆΔΟΣ Ἃ 

“ 3. Ν ’ ΟΡ ΝΟ 4 3 δ 
νῦν ὀΐω περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι ᾿Αχαιοὺς 
λισσομένους" χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. ὅτο 

3 “ ἃι ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, Πάτροκλε Διὶ φίλε, Νέστορ᾽ ἔρειο 
“ἤ “ Μ , 9 [2 
ὃν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο" 
» Ἂς ’ 3, νὕ ῇ μι ἤτοι μὲν τὰ γ᾽ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε 

ζαλ Ὁ) , Ν 3, 3 

τῷ ᾿Ασκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός" 

ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαῦῖαι." 615 
ἃ ὡς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, 

“ ἊΣ , ’ὔ Ν “ 3 “ 

βῆ δὲ θέειν παρὰ τε κλισίας καὶ νῆας Αχαιῶν. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο, 
3 ΝΝ , Θ"» 7 ΟΝ ’, ’ αὐτοὶ μὲν ῥ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, 

ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος ό2ο 
ὩΣ ) ,ὔ ΝΥ 3 ς “ ΟΣ ’ὔ {2 ἐξ ὀχέων' τοὶ δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων, 

Ν -“ 5, στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν ἁλός" αὐτὰρ ἔπειτα 

ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάἀθιζον. 
“- Ν ΄“ ΄“- 9." ’,, «ς ,ὔ 

τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐύπλόκαμος Εκαμήδη, 

τὴν ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν ᾿Αχιλλεύςφ, 625 
θυγατέρ᾽ ᾿Αρσινόου μεγαλήτορος, ἣν οἱ ᾿Αχαιοὶ 
» “ ΤΣ ἊΣ ΄ ε 7) ἔξελον, οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. 

ἢ σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν 
ἊΝ ’ 2., ὑ πτεος ΟΥΣ ΤΟΣ τὰ καλὴν κυανόπεζαν ἐὔξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς 

χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον, ό3ο 
“ ’ 

ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, 
Ν ἊΝ ,ὔ [ Δ Μ (υο ον (6 ’, 

πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἡγ ὁ γεραιὸς, 

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον" οὔατα δ᾽ αὐτοῦ 
τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον 

᾽ὔὕ 7, ᾽7ὔ ᾿ς ἊΝ [ 9. 6 

χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. 35 
Υ͂ Ν 7 Ρ ᾽ “ ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης 

“ 6)..72 4 Φ ς 7 9 ἈΝ 

πλεῖον ἐόν, Νέστωρ ὃ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄἂειρεν. 

ὅτο ἥλετον οσσε ανακτος 7)59 ἀνεκτή ἃ 55. ΚΟ ΜΙΖγδ2; ἀνεκτῶς 
801» ὅττι ἔροιο ο ΜΓ 116 Απητηοη. π. διαφ. ὃν. ἰῃ Ἐρωτᾶν 

6τη δ᾽ ἰέναι ν. 1. ἴθ Α ἐΐσας 1 ΒΟ Ν20 622 στὰν δὲ ΘΕϊπ 159 
ΒΟΘσΕεΕΤ πνοιῇ ΒΟ ΝΘ ὅ29 αὐτῇ ἃ Ὁ ο 5 πιὰ ᾳ, ν. 1. ἴπ Α 
630 ποτοῦ Δίπεῃ. το, 24 631: ἱερὸν ο 115, ν. 1. ἀρ. Ἐπϑί. 
632 ἦγ᾽ εἰ εἶχ᾽ Ατ. (διχῶς) : ἦγ᾽ ςοἄά. 635 ὑὕποπ. 4. 5 ΒΤ Εἰ. 
ΑΙ. 492 Α ᾿ΐαᾳ Β ςοττ. ( Ὁ Ο Ρᾳ]2 ν! 4]. 636 ἀλλ᾽ ὃς ϑο51:0 115 
ΔΡ. Αἰῃ. 495 ἃ αὰ. ΑΤ ΈΕιυ. 637 ἸιεογητιΞ αἰ Ἶφαν }955 (:) 

ΗΟΜ. 11. 18 



11. Κα ΟΣ ἣν 

ἐν τῷ εἰ ’ ἙΝ 3.. “ θ “- 
Ὁ ρὰ σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυΐα θεῇσιν 

γ, Π , ΕΝ, ὃ Υ “ Ἂι οἴνῳ ἹΠραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν 

κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε, 6409 
΄ Ν , 5) ΚΕΝ ΘΝ “ 

πινέμεναι δὲ κέελευσεν, ἐπεί ῥ΄ ὥπλισσε κυκειῷ. 
Ν 5 ἃ “3 [4 3. 5 ῇ, ἰ ’ 

τὼ ὃ ἐπεὶ οὖν πίνοντ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν, 
,ὔ , Ν » , » ᾿ 

μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες, 
ἊΝ 

Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο, ἰσόθεος φώς. 

τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ, 645 
᾿ 5. ἀν τ πτνν ἘΦ ἤης , " 
ἐς δ᾽ ἂγε χειρὸς ἑλών, κατὰ ὃ ἑδριάασθαι ἄνωγε. 

ἰ διτθς ΄ τ) χὰ ΤΕΥ Ϊ2 “ Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον" 
{ςς 3 [ 3 ’ὔ Ν 4 59 7 7, οὐχ ἕδος ἐστί, γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις. 

αἰδοῖος νεμεσητὸς ὅ με προέηκε πυθέσθαι 

ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον: ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ό5ο 
’ ἔν γὴς Ν [ , “ γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 

“ 3. σλΣ { Ε ΓᾺΡ Ἀ ιΡ. πιο νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽ ᾿Αχιλῆϊ. 
3ι Ν ἊΝ (φὰ ἊΣ , “-“ 9 “ 

εὖ δὲ σὺ οἶσθα, γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος 

δεινὸς ἀνήρ' τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.᾽ 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 655 

“τίπτε τ᾽ ἄρ᾽ ὧδ᾽ ᾿Αχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας ᾿Αχαιῶν, 
ἐᾷ Ὁ ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἷδε 

πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν" οἱ γὰρ ἄριστοι 
ΡΣ ἤῃ Ν , 9 [᾿ γ, ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

βέβληται μὲν ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, θόο 

οὕτασται δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ᾽ ᾿Αγαμέμνων" 
4 ὡς Ν 93 ΄ Ν Ν. 9.. ΤᾺ 

βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν οἰστῷ 
“ 9... Ἴ5.. 2 ἊΣ “ Μἷ 2 , 

τοῦτον ὃ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἔκ πολέμοιο 
“ δὴ ΄- 7 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
5 

ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει. 665 
Ὧν 7 

ἢ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης 

638 (1) Ἰητί Ἰεσκετοί })53 639 (3) Ἰσολευκί }}55 6809 κνῆ) 
κνέε ν.]. ἀπέ. (τινὲς τῶν ᾿Αρισταρχείων ἐκδόσεων ἰε5ίε ΗΠ εΥΔο]146 ΔΡ. 
Επ5ι.) 64ο παρὰ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον οεἰϊ. Ρ]αῖ. Ιοῃ. 5588. λευκα 
τανυσσεν 055 55. 654 οἷος καὶ ἀναίτιον αἰτιάασθαι εἰϊ. ΡΙπε. 46 4Δάκ]. 
εἰ ΔπΊῖοο 67 8 6δο βέβληται] τέτρωτα. 1.15 Ρ5Ὶ 662 οἵα. Ζμιῖο 
ΑΒΟΝΕ 



τσ 

93 ’ 0. ἣν τ ’ὔ 

Αργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται, 
3) ,ὔ ΄ δ). 6) ΄ 3 Ν ΡΤ. αν, 

αὐτοί τε κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ;---οὐ γὰρ ἐμὴ ὃς 

ἔσθ᾽ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 

εἴθ᾽ ὃς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη, όγο 
«ες ς δ Κῶ) ’͵ Ν «ε “ “ ΟΣ ᾽’ὔὕ 

ὡς ὁπότ᾽ ᾿Ηλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη 
9 ΔΤ Σ: , ΨΦγ.»5.κν , 3 δ ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ κτάνον ᾿Ιτυμονῆα, 

ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε, 
ἜΤΑ 5 5 ’ὔ ε 3 ΟῚ 4 - ᾽ὔ 

ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος" ὁ δ᾽ ἀμύνων ἥσι βόεσσιν 
Μ 3. 5 7 "ΣΝ ᾿) ἊΝ Ν Μ 6- 

ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, 75 
ἣΝ 5) οἰ: Ν Ν ,ὔ 2 “ 

κὰαὸ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. 
ΝΑ 2, 2 ληΐδα δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλήν, 

πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, 
, “ 7ὔ ἐδ ἘΣῚ 3 ,ὔ 73 ΟΣ ΤΟΣ 

τόσσα συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, 
«4 Ν Ν « Ν ᾿ν 7 68 

ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, ο 

πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. 

καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω 

ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ: γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς, 
“ Ι ’ὔ Ν ,ὔ ’ ’, 

οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμόνδε κιόντι. 

κήρυκες δὲ λίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι 685 
ἈΝ Μ “-“ “ 3 ’ὔ ϑΗκ9, » ’ 

τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ 
Ξ Ν ’ὔ γκ « 7 Υγ 

οἱ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες 
ν “- 3, 

δαίτρευον' πολέσιν γὰρ ᾽Επειοὶ χρεῖος ὄφειλον, 

ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν" 
ἐλθὼν γάρ ῥ᾽ ἐκάκωσε βίη ἫἩρακληείη όρο 

τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ᾽ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι" 
δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν" 

τῶν οἷος λιπόμην, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο. 
“δ᾽ ἐ Ἢ 3 Ν ᾽7, 

ταῦθ ὑπερηφανέοντες ᾿Επειοὶ χαλκοχίτωνες, 

ἡμέας ὑβρίζοντες, ἀτάσθαλα μηχανόωντο. 695 

672 βοηλασίῃ ΑΥ΄. ἴα Ν᾽: βοηλασίης ναϊδ. : βοηλασίαν 6 
ὅϑι ἐπῆσαν 8: ὑπῆρχον ἃ ἀε 686 χρεῖος ΑτΙδίορῃ. νι]ρ. : χρέως 
Ατ. Α ΤΕΣ Τ: χρέος 6 ἔπ τ οα Β Αἱ]. 688 ὄφελλον ν. 1 τπί. ἃ ἃ ἢ Κὶ 
Ῥ5 Βς δι. ό89 Πύλῳ] πόλει ν. 1. 4πῖ. ὅ9ο γάρ ῥ᾽ ΟΙποΑ: 
ε} 

ῥ᾽ οπι. ςεί. ὅοτι κατὰ δ᾽ ἔκτανεν οἵ Ὁ τι Τὶ ν.]. ἀρ. Επϑί. 
692 ἂμύμονες ΘΕ 1 τὶ 4]. 694 ᾽Επειοὶ] ᾿Αχαιοὶ ν. 1. επί. 
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11. ΓΥΛΙΑΆΘΞ τα 

»Ὶ 9. .ς , 3) , - Ν κι 5". ΧΕ Δ5 9.κ ἐκ δ᾽ ὁ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶὺ μέγ᾽ οἰῶν 
εἵλετο, κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας. 

“ “- Ἅ καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ, 
΄ 5) ’ Ὁ“ 3 “ » 

τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, 

ἐλθόντες μετ᾽ ἄεθλα' περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον 

θεύσεσθαι" τοὺς δ᾽ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας 
, Ν Ὁ Ὁ) ΔΥΑΨ3. ΤΠ.) ’ὔ 5 4 Ὁ κάσχεθε, τὸν δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. 

τῶν ὁ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων 

ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά" τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκε 
δαιτρεύειν, μή τίς οἵ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. 
ε “ Ν ταν ἢ ,ὔ ἊΝ ΄, 9 ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ 
ε, ἘῸΝ “ ε Ἂς ’ δ 4 

ἔρδομεν ἱρὰ θεοῖς" οἱ δὲ τρίτῳ ματι παντες 
53 ε “ 3 ᾽ὔ “ Ν » Ὁ 

ἦλθον ὁμῶς αὑτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι 

πανσυδίῃ" μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο 

παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽, οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς. 

ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα κολώνη, 

τηλοῦ ἐπ᾽ ᾿Αλφειῷ, νεάτη Πύλου ἡμαθόεντος" 
τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽ ᾿Αθήνη 

ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾿ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι 
5} Φλ) ΟΣ 7 , Ν 5) 

ἐννυχος, οὐδ ἀέκοντα [Πύλον κατα λαὸν ἄἂγειρεν, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζξιν. οὐδέ με Νηλεὺς 
» » ς ’ ἷ “ 

εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δὲ μοι ἵππους" 
ΕῚ ’ ’ , 9 ἐγ 7... 9, 

οὐ γὰρ πω τὶ μ᾽ ἐφὴ ἰὃμεν πολεμήϊα ἐργα. 

ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι 
Ν ’ Ο) .2 3 ἈΝ λα »᾿ “- 3 ͵ 

καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὡς ἄγε νεῖκος ᾿Αθήνη. 
, 7.. ε 

ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων 
χ δ, “ “- 

ἐγγύθεν ᾿Αρήνης, ὅθι μείναμεν ᾿Ηῶ δῖαν 

ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ᾽ ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. 
ἔνθεν πανσυδίη σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ἴ Χ ΡΉΧ 
“ ’ 9 3 “ 

ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν ῥόον ᾿Αλφειοῖο. 
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ὅ99 ὑποπτεύεται ὡς νόθον 5 ΒΙΙΡῪ Θ 185 705 οἵη. Ζεη., δίῃ. ἣϊς 
ὮΝ (Ξ 75) 712 ᾿Αλφειοῦ ἃ ᾳ 4]. νεάτη] πυμάτη ϑἰγαῦ. 3549 

724 ἐπέρρεεν Ἢ τὰ πολλὰ ᾳ 



1. ἹἽΛΙΑΔΟΣΞΞΑ 

, “- 

ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά, 
“ 3 -“ ΄ 

ταῦρον δ᾽ ᾿Αλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, 
αὐτὰρ ᾿Αθηναίῃ γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην, 

δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι, 
΄, - , 

καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος 
»} ἈΠ ΈΞΕΙΝ “- 5 Ν, 10 3 ᾿ ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι ᾿Ἐπειοὶ 

ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες" 

ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον "Αρηος" 
Ψ Ν ΞΡ ᾽ ε ,, ᾽ὔ 

εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης, 
συμφερόμεσθα μάχῃ, Διί τ᾽ εὐχόμενοι καὶ ᾿Αθήν μφερόμεσθα μάχῃ, χόμ ἤνῃ. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ ᾿Επειῶν ἔπλετο νεῖκος, 

“ » ΩΝ [κω 5) () Ων [2 

πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους, 

Μούλιον αἰχμητήν: γαμβρὸς δ᾽ ἣν Αὐγείαο, 

πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν ᾿Αγαμήδην, 
ὰ ’ , ΡΥ “ “ 3 “ ’ 

ἣ τόσα φάρμακα ἤδη ὅσα τρέφει εὑρεῖα χθων. 
λ Ν 3 ἊΣ ’ ἫΝ .“. 7 

τον μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκὴρεϊ δουρί, 
ΝΜ 3 5 ,ὔ 5) ἊΝ ϑ ιν) 9 ’ὔ 3 ,ὔ 

ἤριπε ὃ ἐν κονίῃσιν" ἐγὼ ὃ ἐς δίφρον ὀρούσας 
- Ἁ 

στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν" ἀτὰρ μεγάθυμοι ᾽Επειοὶ 

ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα 

ἡγεμόν᾽ ἵππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. 
Ἂ Ν 5 Ν 3 ἣν ΄» 7ὔ “3 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἴσος, 

πεντήκοντα δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον 
“ 5. Ν 4, κν 5. ΔΉ ΟΣ ΔΕ Ν ΧΝ ΄ 

φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 

καί νύ κεν ᾿Ακτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, 
3 7 ἊΝ ΦΙΊΝΤΗΝ ᾽ὔ 5 ,ὔ εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων 

ἐκ πολέμου ἐσάωσε, καλύψας ἠέρι πολλῇ. 
ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξε" 

’ὔ Ν μὴ « ’ Ν 7 κ 

τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο, 
, , 3 3 Ν δεν τ. 5) Σὰ ἊΝ 4 

κτείνοντές τ αὑτοὺς ἀνὰ τ ἔντεα καλὰ λέγοντες, 

130 δεῖπνον Ζεη. 133 δὴ] δὲ ΡΑ 55.: δ΄ ΘσἈΤν92 
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795 

διαρραῖσαι ἃ ΕΚΤΑ Ὁ 8]. : διαπραθέειν να!]ρ. 136 μάχην οΟἋ κ«ἱἷ. 
137 ᾿Επειῶν] ᾿Αχαιῶν ν. 1. απί. (οἴ, 694) 139 αὐγείδαο 9959 1) 

νι Θεγαθοπὶβ 338 ςοαά. αἰϊχιοι 147 ἐπόρουσα ἃ 5 ΚΤ ᾳ Α δ8!. : 
ἐνόρουσα νυΐϊξ. 154 διὰ σπιδέος Ζεῃ. Απηετῖα5, Α Β Ο 6Ε1.16 Μ1 Ο5 
νη νη; δι’ ἀσπιδέος ΡιοΙ]. Α5ο. Οταίαϑ, να]ρ. : αἰταπιαας ΑἸεχίο 



11. ΚΠ ΛΤΑΝΟΣ κὰκ 

ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους 
πέτρης τ᾽ ᾿Ωλενίης, καὶ ᾿Αλησίου ἔνθα κολώνη 

κέκληται" ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν ᾿Αθήνη. 
5" 3.2.9} ’ ’ , ΝΕ ςς 9 Ἀν 

ἐνθ ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον" αὐτὰρ Αχαιοὶ 

ἃψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους, τόο 
πᾶντες δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν. 
ἃ " » “ιν 5 Ι 3). ὍΝ 3 ἊΝ 
ὡς ἔον, εἴ ποτ᾽ ἔον γε, μετ᾽ ἀνδράσιν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

οἷος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται" ἦ τέ μιν οἴω 

πολλὰ μετακλαύσεσθαι, ἐπεί κ᾿ ἀπὸ λαὸς ὄληται. 

ὦ πέπον, ἢ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν 765 
“Ψ, κὸν 3,05 ΄ 3 ,ὔ , 
ἤματι τῷ ὃτε σ᾽ ἐκ Φθίης Αγαμέμνονι πεμπε. 

πιο. ἈΝ ΘΝ ΠΝ, ΦΈΓΦΕΝ Ν “ 2 ’, 

νῶϊ δὲ ἔνδον ἐόντες, ἐγὼ καὶ δῖος Οδυσσεύς, 
ἰ ἰδ ἧς Ἀ}ὴ ΟΣ , 3 ᾽ὔ Ἔ 5 , 

πανταὰα μαλ᾽ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε. 

Πηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας 
λαὸν ἀγείροντες κατ᾽ ᾿Αχαιΐδα πουλυβότειραν. γο 
" δὴ 3. ἸΟ ᾿ γ “ » 
ἐνθα ὃ ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον 

ἠδὲ σέ, πὰρ δ᾽ ᾿Αχιλῆα: γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς 
» ,ὔ “ δ Ν γ 

πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ 
ΦΟΝΩΝ 9) ’ Υ Ν ΄,΄ Ρ» αὐλῆς ἐν χόρτῳ’ ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον, 

’ » ᾿Ν ϑύυχϑ' 3 , « “ 

σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾿ αἰθομένοις ἱεροῖσι. 775 
“. Ν 5 Ν Ν ο ᾽ὔ πιο. ΔΙ ΩΝ σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ δ᾽ ἔπειτα 

στῆμεν ἐνὶ προθύροισι: ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεύς, 
μ ΟΝ, Ν « ’ Ν 3... Ὁ ’ “ 
ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε, 

, 7 2 3. δ ε ΄, ,ὔ 5) ΄, 
ξείνια τ᾽ εὖ παρέθηκεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν. 

ἘΣ ΌΟΣ 5) Ἂ , :] ᾽, ΩΝ “ 

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ηδὲ ποτῆτος, 780 
Ὁ ΟΝ ΄ 2 »» 5. ἔριδι πο) ἤρχον ἐγὼ μύθοιο, κελεύων ὕμμ᾽ ἀμ ἕπεσθαι: 

ον Σ , σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. 
Ν Ν Ὁ Ν. Μ οὶ μ 3... “. Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὲ γέρων ἐπέτελλ᾽ ᾿Αχιλῆϊ 

156 μέσφ᾽ ἐπὶ εἰξ. ΘίΓΑΡ. 342 757 ᾿Αλησίου Ριῦ Ἐπ. : ἀλισ- 
εισ- ςεἰ. 762 ἔον . . . ἔον ἃ Μ8 ΝΠ": ἔον - -. ἔην νι]Ρ΄. 
η6η-η85 «ἢ. Ατὶβίορῃ. Αἵ. 767 νῶϊ δὲ 814 Β6 8]. : νῶϊ δ᾽ 1ο α: 
νῶϊ δέ τ᾽ νυ]ρ΄. η68 ἐπέτελλε] ἐκέλευε Γ 710 καλλιγύναικα τ 
Ὁ Μη τα "5 ν. 1. πη Α εἰ ἀρ. Επϑε. 773 καῖε ΑΥ. : ἔκαιε Ἡ : ἔκηςε 
ςεῖϊ. βοῶν τ Εἴ αὶ αἱ. 7716 βοῶν ΔῈ ᾳ «ΑἸ. 780 τάρπωμεν Ὁ 
η82 ἢἠθελέτην Ζεῃ. [1.19 



1. ἸΛΙΑΛΘΣΕΙ Δ 

2Ν 3 ’, ΚΡΎΑ ὁ ’ὔ ΚΝ ᾿ αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων" 

σοὶ δ᾽ αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος, ΓΑκτορος υἱός" 785 

“τέκνον ἐμόν, γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν ᾿Αχιλλεύς, 
πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι' βίῃ δ᾽ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων. 

ἀλλ᾽ εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι 
’ὔὕ « ’ ε Ν ’ὔ 3 5 ’ὔ ΡῚ 

καί οἱ σημαίνειν" ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθὸν περ. 

ὡς ἐπέτελλ᾽ ὁ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι" ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 790 
ταῦτ᾽ εἴποις ᾿Αχιλῆϊ δαΐφρονι, αἴ κε πίθηται. 

΄, 3 3... » Ἧ ς ἊΝ 7 Ν δ 

τίς ὃ οἱὸ εἴ κέν οἵ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις 
᾽ὔ 3 Ἂς .ν ᾽ὔ ’ὔ 3 «ς ᾽ὔ παρειπῶν; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. 

εἰ δέ τινα φρεσὶν ἧσι θεοπροπίην ἀλεείνει "ΩΡ 1 ροπίιη 
΄, Ν ’ ’ 

καί τινά οἵ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, 795 
ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω 
Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι" 

καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμόνδε φέρεσθαι, 

αἴ κέ σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 
Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν 8οο 

’ ον (Ὁ, ΄ ΘΕ ΨΆΛΗΛΙ 7 τειρόμενοι' ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 

ῥεῖα δέ κ᾽ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀὐτῇ 
Ν ἈΝ “ » Ν ’ὔ 33 
ὥσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 

ὰ ,ὔ “ “1 ΠᾺΡ Ἁ ΦΕΡΝΝ, 4 Ψὕ 

()ς φάτο, τῷ δ᾽ ἀρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε, 
“ “ὦν 9 “, 

βῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην ᾿Αχιλῆα. 805 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο 

ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνα σφ᾽ ἀγορή τε θέμις τε 

138 φρασσαι 1)59 55. ὑποθέσθαι] ἐπακοῦσαι Ὁ Β΄ Ν'8, ν. 1. ΔΡ. 
Επϑ. 191 -ἰ - σὸν Ὁ» 794-795 κἰῃ. Ζεη. 195 ἃ 

[ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γὝεροντος 
.ν ο [νεῶν ἐν ἀγίωνι θοαων 

Ῥ 796 [ἅμα δ᾽ ἄλλον] λαον ανωχϑω Ὁ (οἴ. Π 38): καὶ αμ αλλον 
λαον ἐπεσϑω Ὁ)» 197 αἴ κεν] ἤν που αὶ ἃ Ἐπὶ Δ τπηρ. Ν' ν852 γένηαι] 
γένοισθε ν. 1. ἀρ. Ἐπί. η98 .. . ηρηχθηναι (ἴοτί. σοὶ δ᾽ ὥμοισι δότω 
τὰ ἃ τεύχεα θωρηχθῆναι, εἴ. Π 40) 799 εἴσκοντες ΑΥ. Ομ ο Ῥ5 81. : 
ἔσκοντες ΔΙεχίο Ηάη. να]ρ. 8ο2-8ο3 δίῃ. πῖς Αὕσ. (-Ξ-Π 44-45) 
8039 ὥσαισθε ἃ αἰ ΜΈΝ; ὥσεσθε νυΐρ.: ὥσαιμεν ΑΡΟΙ]]. εχ, 5. ν» 
ἀκμῆτες 8ο48 . - .[ἀ'καχησε δε θυμοῖν Ῥ" 8ο5 βῆ δ᾽ ἰέναι 
εἰ Ἐν 2 ἐπὶ νῆας ΤΕ Ν!8 8ο5 ἃ . -- ἐνδυγε φαλα - - - 
Ῥ  οο: 9.ε15) 8078 . - - [ὀρθὶοκραιραων Ὁ" 



11. ἹΛΙΑΔΟΣ Δ 

» “ Ν. ’ὔ “ 9 ’ ’ 

ἥην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί, 

ἔνθα οἵ Ἑὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε 
διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ, 810 

, 9 7 Ν Ν ’ εὔ [2 Ν 
σκάζων ἐκ πολέμου" κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς 

ὦὥμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο 
Ὁ ,ὔ ’ , Ν Υ 5 

αἷμα μέλαν κελάρυζε' νόος γε μὲν ἔμπεδος ἢεν. 
Ν Ν ΟΝ ΔΝ » ζ ΨΚ ε» 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾧκτειρε Μενοιτίου ἀλκιμος υἱός, 
ΚΦ. Δ) , Υ̓ ’ ᾽ὔ 

καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 815 

“ἃ δειλοί, Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
ἃ ,, ἿΝ 
ὡς ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 
ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπέ, διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, 
Σα ζ  ολας 4 Ἢ “ ΘΝ, ᾽’ὔ 

ἢ ῥ᾽ ἐτι που σχήσουσι πελώριον ᾿Εἰκτορ Αχαιοΐί, 820 
Φ ΕΜ ͵ δον} }.9 93 “, δ ,ὔ 39 

ἢ ἤδη φθίσονται ὑπ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες; 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα" 
“ οὐκέτι, διογενὲς Πατρόκλεες, ἄλκαρ ᾿Αχαιῶν 
Υ 3 3.0.5 Ν ᾽ , 

ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. 
ε Ν Ν Ν. ’ “ , Ὧν Υ οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 825 

5) Ν [, , 3 ,ὔ ζ, 

ἐν νηυσὶν κεαται βεβλημένοι ουταμενοί τε 
δ “ Ἢ “ Ν 7 ᾽ν» 477 

χερσὶν ὕπο Τρώων" τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν. 
5) 3, ΨΥ Ἂς Ν Ν ΙῚ » οὐλὰς “ 7 
ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἀγὼν ἐπὶ νῆα μέλαιναν, 

“ 3... 9} 35. 5.. ’, 3 3 3 “-“ 3 φ Ἁ 

μηροῦ ὃ ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ αὑτοῦ ὃ αἷμα κελαινὸν 
“ , 

νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσεν, 830 
, ’ -“ , 

ἐσθλά, τά σε προτί φασιν ᾿Αχιλλῆος δεδιδάχθαι, 

ὃν Χείρων ἐδίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων. 

8οϑ ἦεν οὉ Με: εἶεν 1 αὶ 8ο9 - - . αντεμολησεν 05 811 κατὰ] 
απο Ὃ" 814 ἀγλαὸς 5 Μ'52 Ρ8 815 εν τ ἀρα οἱ φυ χειρι ἐπο5 τ 
εἐφατ εκ τ᾿ ονομαζε Ῥ 816 ἀ) ὦᾳ ΜΈΝ! νὸ ν23 γ82 818 κύνας 
ἠδ᾽ οἰωνούς ν. 1. ἴῃ Α 822 βεβλημένος Ὁ ἘσΊΤ α Α Ὁ 4]. : πεπνυ- 
μένος ςεΐ. 823 ἄλκαρ) ἡμαρ 5 827 ὄρνυται αἰέν) αεν ορωρε 95 

827 8Ὁ0 ς 
Εκτορος ο5 Ταχα νηᾶς ενιπλεισὴ πυρι κηλειω 
δηιωσαι Δαναους παρα θιν ἀλος᾽ αὐταρ Αχιλλεὺυς 

εσθλος εἰ ων] Δαναων ουὅ κήδεται ουδ ελεαιρει 
δἀά. Ὁ" 830 λλιερῳ }ὅ: χλιαρῷ ΟἹ ΡῚ Υ)Έ ΑἰΒεη. 418 πάσσεν 
πασσων Ὁ)" 831 δεδάασθαι Ζεῃ. 



11. ἸΛΤΑΑΘΙΣΕΞΞΕ 

ἰητροὶ μὲν γὰρ ἸΤΠοδαλείριος ἠδὲ Μαχάων, 
Ν Ν 5. ΣΝ » 5. Ὁ“ μ τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα, 

χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος, 835 
ἴω ς ΕῚ 5 ζ ’ὔ [ 3 Ν Μ 3) 

κεῖσθαι" ὁ δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Αρηα. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός" 
ἐς “ ΦΥ ΥΆΡΟΣ 9. 97 7 δ “4 3 ’, 5) τ 

πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν, Εὐρύπυλ᾽ ἥρως; 

ἔρχομαι, ὄφρ᾽ ᾿Αχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω, 

ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν" 840 
5 3 δ.» » ΄“- ἥ ’ 39 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. 

Ἦ,, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν 
τ. 72 ΄, ἈΝ ΟΝ ε ’ ’ὔὕ ἐς κλισίην" θεράπων δὲ ἰδὼν ὑὕπεχευε βοείας. 

ἔνθα μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ 

ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν 845 
νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν 

Ν ζ 3 ’ὔ 6 εἶνε , 
χερσὶ διατρίψας, ὀδυνήφατον, ἢ οἱ ἅπασας 
ΕἾ 95 γῳ. 3 Ν . “ ΕΟ , ΑΝ ἔσχ᾽ ὀδύνας" τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα. 

833 ποδα]ληριος Ὧ 834-856 ρτοὸ ἢἰβ ἐγίιι5 νεγϑ 5 σαδεξιοῦ 
840. 1)5 838 ἔοι) ἔην Ζεη. : ἔη Ῥ' {010 55. : ἐοντάδε [793 : τοδε εργον 
59 ροϑβὶ 838 νοῦϑιιπὶ ὑπππὶ δά. ἢ)5 839 ἐνίπω τ 841: μεθήσω] 
ἀμελήσω Ζεῃ.: μεθήσομαι αε ΝΈ ΡΑΙΣΤ 846 χλιαρῷ (Αἴ, ΟΤΡΙ 
ἘΠῚ (56 |6| τῇ: 1) 848 ἔσχ᾽] ἴσχ᾽ Ῥ5 Βπι5 



ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

ἃ 

Ὡς ὁ μὲν ἐν κλισίησι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 
ἰᾶτ᾽ Ἐὐρύπυλον βεβλημένον: οἱ δ᾽ ἐμάχοντο 
᾿Αργεῖοι καὶ Τρῷες ὁμιλαδόν: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε 

’ὔ “- - δ 

τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν 
3 ’ὔ δ Ἅ ἴω [τά 3 Ἂ ἣν ἷ εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 5 

ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας, 
’, “ ςα Ν. “ὦ Ν. 

ὄφρα σφιν νῆας τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν 

ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο" θεῶν δ᾽ ἀέκητι τέτυκτο 
3 , Α, ΔΉ ΡΣ Ν , δ δ ἀθανάτων" τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν. 
» Ν “ Ν » Ν ΣΧ ΟΡ ΣΥΝ, Ν 
ὄφρα μὲν “Ἑκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι᾽ ᾿Αχιλλεὺς 1ο 

καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν, 
’ ἊΝ Ν , “- 3 - Υ̓͂ Φ 

τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Αχαιῶν ἐμπεδον εν. 
2}. “Ὡς 5) Ν ἊΝ Ν 4 ’ “ " αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι, 

πολλοὶ δ᾽ ᾿Αργείων οἱ μὲν δάμεν, οἱ δὲ λίποντο, 

πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, 15 
᾿Αργεῖοι δ᾽ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔβησαν, 

δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων 

τεῖχος ἀμαλδῦναι, ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες. 
“ 2 5). δ) ,ὔ 3) Ἢ [᾿ " ὅσσοι ἀπ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσι., 
“Ῥῆσός θ᾽ Ἕπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε 20 

.9 τῷ ῬΕΟΜΡΕ' τι ἔπλεν Ζειη. Ατ. νι]ρ. : ἔπλευ οἄ οι: 
ἣεν Ὦ 17 δηριόωντο ἘΠ. Μ. 266. 4ο, Ζοη. ἰεχ. 5οο 



12. ΤΑΤΑΔΘΣΕΞΘΞΙ 

Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος 

καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι 
, 3 ,ὔ Ἄρα ΄ 5 “- 

κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν 
“ ’ ς ’ ’; 3 Ν “-“ 3 ’ 

τῶν πάντων ὁμόσε στόματ᾽ ἐτραπε Φοῖβος ἈΑπόλλων, 
5 ““ 3 5 ΄“- “ Εὖ « 395 Ν 

ἐννῆμαρ ὃ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον" ὕε ὃ ἄρα Ζεὺς 25 
, » - [4 7 ’, ΄ 

συνεχές, ὄφρα κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη. 

αὐτὸς δ᾽ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν 
ε » τὸ Ὁ το ἢ , ’ὔ ᾽ὔ ΄ 

ἡγεῖτ᾽, ἐκ ὃ ἂρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε 
“- Ν , ὡς 7, ,ὔ 3... Ὁ, 

φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες ᾿Αχαιοΐί, 

λεῖα δ᾽ ἐποίησεν παρ᾽ ἀγάρροον “Ἑλλήσποντον, 30 

αὗτις δ᾽ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε, 
- 2 ᾽ὔ Ν έν, ͵ 

τεῖχος ἀμαλδύνας" ποταμοὺς δ᾽ ἔτρεψε νέεσθαι 

κὰρ ῥόον, ἣ πε όσθεν ἵεν καλλίρροον ὕδω ρ βόον, ἡ περ πρόσθεν ἵεν ίρροον ὕδωρ. 
ὰ 5 Ὡς ἄρ᾽ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων 

΄ὔ 

θησέμεναι" τότε δ᾽ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει 35 

τεῖχος ἐΐδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων 

βαλλόμεν᾽: ᾿Αργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο ἡ γλαφυρῇ μ Ν ᾿ 
“ ᾽ὔ Ν 7] ’, 

Εκτορα δειδιότες, κρατερὸν μήστωρα φοβοιο" 
Θ᾽ πον “ ϑνν Ε Ν ’ ΟἹ ὔ ω ΌΝ 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἴσος ἀέλλῃ!: 49 
( 3 ἸΡΣΟΣΝ ΑΝ Μ ͵7ὔ Ν .ν , ΄ 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι 

κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων" 
« , Ν [ 5} Ἃ 3 ᾽ὔ 

οἱ δὲ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες 

ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς 
3 Ἂς 5: “- “ 3 Μ ΄Ν 

αἰχμὰς ἐκ χειρῶν" τοῦ δ᾽ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ 45 

ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα' 
7 7 ὑ 3 “ ΄, 

ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων" 
“ Ἄν 5 ’, ΄“ 3) ν 5 “ ὅππῃ τ ἰθύσῃ, τῇ τ᾽ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν 

25 ἕν δ᾽ ἦμαρ ( αἰ]ΠἸϑέγαΐας: ἐν ἦμαρ δ᾽ ν. 1 τπί. 26 συνεχές 
Ατὶβίορῃ. Ασ. ναΐρ. : συννεχές 105 Α ΒΟΥ Ν20 830 ἐποίησεν Αγ. 
νι]. : ἐποίησαν ΒηιΈ 1,3 1,.8 ΜἴΜ4 ΡΒ Ῥὰ Ν!8 33 ἵεν (ἴεν) νυῖρ. : ἴη Δ: 
ἔξ 1. ἀπὲ. ΠῚ ΠΕ το δες ΜΠ ΘΙ 20. θέε [09 34 ὡς ἄρ᾽ ἔμελλεν 
ΣΦ: ὡς ἤμελλον Ζεηῃ. 38 ἐεργμένοι Ὁ ἃ Και αΟ  ϑξν, 1. ἀρ. Ετι5ὲ. δἱ. 

40 τὸ πρῶτον ὁ 6 Β ς 4. ἐμαίνετο ΔτΙδίορῇ. 41τ θηρητῆρσιν 
1] 5πῈ : θηρευτῆρσιν 1 ΕΠ ΕΤΟ Ὁ ΘΟΥΓ: 46 ἀγηνορίῃ ν. Ἰ. απίὶ. ΜΝ 
(5.5 47 ῬΡοξβί 48 ροβ. Βπιδ Τὶ 
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τ ὡς Ἑκτωρ ἀν᾽ ὅμιλον ἰὼν ἐλίσσεθ᾽ ἑταίρους 
τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν" οὐδέ οἱ ἵπποι 50 

τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ᾽ ἄκρῳ μ Ἵ Χρεμ ρᾷ 
γ᾽ 3 , 3 δ Ν » 4 

χείλει ἐφεσταότες: ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος 
93 “3 ἌΡΘ ΟΝ ΜΞ τ ΔΕ , Ν » ΄“ 

εὑρεῖ᾽, οὔτ᾽ ἂρ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι 

ῥηϊδίη" κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν 

ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν, ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν 55 
ΘΝ 3 ᾽ὔ Ν [κι Ὁ 3 “-“ ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἷες ᾿Αχαιῶν 

Ν Ν “Ἵ 5 “- 5) , 
πυκνοὺς καὶ μεγάλους, δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρὴν. 
2 3 » ε"ὔ, [2 4. [τ ᾽7ὔ ἔνθ᾽ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΐτροχον ἅρμα τιταίνων 
5) , Ν Ν {2 43 ΄ 

ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι. 

δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν “Ἕκτορα εἶπε παραστάς" όο 
“Ἕκτορ τ᾽ ἠδ᾽ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ᾽ ἐπικούρων, 
9 , Ν , 5) ,’ 3 Ὁ 

ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους" 
ε Ν έν. 9 , , ἴὰ Ν »} 39. "κ᾿ ἢ δὲ μάλ᾽ ἀργαλέη περάαν- σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ 
ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ᾽ αὐτοὺς τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 

ἔνθ᾽ οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι 65 

ἱππεῦσι' στεῖνος γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀΐω. 
: Ν Ν Ν Ὡ ἝΝ , 3 “ εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει 

’ Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ ἵετ᾽ ἀρήγειν, 
Ω 2 “ , ἢ τ᾽ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι, 

᾽ὔ 

νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾽ ΓΆργεος ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιούς" 70 
εἰ δέ χ᾽ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται 
2 “ Ν 3 4 5} ΄“ ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ, 

5. ΡΣ δύ, 5. 5. 353 Κ 2 ,ὔ 
οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὀΐω οὐδ᾽ ἄγγελον ἀπονέεσθαι 

ἄψορρον προτὶ ἄστυ ἑλιχθέντων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν. 
3 ωὶ ᾿ [ῥ ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 75 

ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ, 

52 ἑσταότες ὁ ἃ ἈΚ ν. ]. ἀρ. Επϑί. 54 ἐπιρριφέες 5 ᾳ περὶ] 
διὰ ΑτΙπίορῃ. 58 ἐύξοον Ὁ 6 Β ο Β Ὁ ν. ]. ἀρ. Επϑε. α]. 59 καββαίη 
Ζεῃ. Διειβίορῃ. 61 ἐπίκουροι οἂ ἔτ Α 55. 5 ν52 62 διὰ] περὶ 
ν. 1. ἴθ Α ἐλαύνετε μώνυχας τ Βηγ [0] Ν1ὸ ν, 1. ἀρ. Επϑὲ. 63 ἀν᾽ 
αὐτὴν ΟΤ,12 γιὸ 66 ἱππῆας Ζεηῃ. Ατιβίορῃ. 67 τοὺς Ατ]ξίορῃ.: 
δὴ ςοαά. 68 ἵετ᾽ Α΄. Ἡ: βούλετ᾽ ςεῖΐ. : βούλετο νίκην 0} Ἐπί. 
7οὸ νωνύμνους 1 Δ ΑΓΤ Ννῦ νᾶ; νωνύμους εσεί.: αἰτατηαπε Επ5ῖ. 15 ἄγε 
τὼς Ζεῃ. 
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9 Ν ἊΣ , ἊΝ ’ ’ 

αὑτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 
σ [ ε Ἁ 5» 7 ΦΟΤΝ 3 ᾿ 
Εκτορι πάντες ἑπώμεθ᾽ ἀολλέες" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

οὐ μενέουσ᾽, εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται." 
ὰ - 
Ὡς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ᾽ “Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων, 8ο 

ΟἹ ’ὔ 3. Ὁ.5 5 ,ὔ ἈΝ ᾽ὔ 3 “ 

αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. 
οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ᾽ ἵππων ἠγερέθοντο, 
2 3, 3.5 Ν Ὰ »Μ 5) ΝΟ “ “ 

ἀλλ΄ ἀπὸ πᾶντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον ᾿κτορα δῖον. 
ε ’ Ν Υ̓͂ [29] 2 , [ἐ 

ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος 
ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέ θ᾽ ἐπὶ τάφρῳ" 85 μὸν ἐρυκέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρς 

Θ ἊΝ ἢ ,ὔ 3 ΝΝ 9 ’ὔ 

οἱ δὲ διαστάντες, σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες, 

πένταχα κοσμηθέντες ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο. 
Οἱ μὲν ἅμ᾽ “Ἕκτορ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι, 

ἃ “ ΔΕ ΥΝ “ , Ν 

οἱ πλεῖστοι καὶ ἂριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα 
- ε [ 7 ΞΞΩΝ Χ “ τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι. 90 

καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο" πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ὄχεσφιν 
ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν “Εἰκτωρ. 

““ 3 7 

τῶν δ᾽ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ ᾿Αλκάθοος καὶ ᾿Αγήνωρ, 

τῶν δὲ τρίτων “Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδής, 

υἷε δύω Πριάμοιο" τρίτος δ᾽ ἦν ΓἼΑσιος ἥρως, 95 
ἼΑσιος Ὑρτακίδης, ὃν ᾿Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι 

αἴθωνες μεγάλοι, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 
“ Ν ΄ τ Ἃς ΟΝ, 9 ΄ τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐὺς πάϊς ᾿Αγχίσαο, 
3 Ἅ ε [ΟἹ ’ὔ 3 7 “ 

Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω ᾿Αντήνορος υἷε, 

᾿Αρχέλοχός τ᾽ ᾿Ακάμας τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. Τοο 

Σαρπηδὼν δ᾽ ἡγήσατ᾽ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων, 

πρὸς δ᾽ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον ᾿Αστεροπαῖον" 

οἱ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι 
“- τῶν ἄλλων μετά γ᾽ αὐτόν: ὁ δ᾽ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι, 1ο5 
ΡΣ, ΝΥ βάν ῥ᾽ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 

79 πείρατ᾽) πεῖραρ Ζεπ. Ατ]δίορἢ. 83 ἀποβαντες Οἅ ἢ 
86 ἀρτύναντο ν.]. απί. ἃ {᾽ 87 ἕποντο] ἕκαστοι ν. Ϊ. αηί. ΟἹ : 
ἕκαστος 8 δ ν. 1. ἴῃ Α 90 τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας 
ὍΣσΊΙᾳ δ]. ΙΟΙ ἡγεῖτο Ἃ 
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σχήσεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 

ἜἜνθ᾽ ἄλλοι Τρῶες τηλεκλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι 
“ ’ ,ϑ ’ Ψ, 

βουλῇ [Πουλυδάμαντος ἀμωμήτοιο πίθοντο 
3 3 ς 7 ΩΨ, 2 - 

ἀλλ᾽ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ᾽ ΓΑσιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, τς 

αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα, 
5 Ν Ν 3 “ ΄ [ “ 

ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι θοῇσι, 
΄ 9. 90.) δ 13... ἡ ἊΝ ς Ν “ 5 ΄, 

νήπιος, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας 
[4 ἈΝ Ω ») ΄ Ν ΄“ 

ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν 
“Ὁ »} ,ὔ ἈΝ Ὧν .Σ ’ 

ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ ᾿ἴΐλιον ἡνεμόεσσαν" 1153 
’ ἤ “ Ὥ 2 Ι 

πρόσθεν γὰρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν 
" .“..3 “ » “ ͵΄ῷ 

ἐγχεὶ Ιδομενῆος, ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο. 
» Ν “- ΡΝ. ..9 [ ἂν 3 Ν 

εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ, τῇ περ ᾿Αχαιοὶ 

ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι" 

τῇ ῥ᾽ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν 120 

εὗρ᾽ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα, 
Ὁ 5... 59 ΄ Υ̓ 3 , Μ 3. ὙΠ Ε ’ὔ 

ἀλλ᾽ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἰ τιν ἑταίρων 

ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας. 

τῇ ῥ᾽ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 1 Ρ ς φρονέων ἵππους ἔχε, μ ἔπ 
’ ὀξέα κεκλήγοντες" ἔφαντο γὰρ οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοὺς 125 

4 3 »)} 3.5 Ν [4 ’ 

σχήσεσθ, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι" 

ήπιοι, ἐν δὲ πύλησι δύ᾽ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι ἀνέρας εὗρ ρί : 
Φ 

υἷας ὑπερθύμους Λαπιθάων αἰχμητάων, 
Ν Ν " “ Ν ζ 

τὸν μὲν Πειριθόου υἷα, κρατερὸν [Ἰολυποίτην, 
Ν Ν. “ Ω ΒΕ .“- 

τὸν δὲ Λεοντῆα, βροτολοιγῷ ἴσον ᾿ Αρηϊ. 130 
Ν Ν 3) [ Ι͂ « ἱ 

τὼ μὲν ἂρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων 

ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι, 
[ αἵ τ᾽ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα, 

ῥίζῃησιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ᾽ ἀραρυζῖαι" 

116 δυσώνυμον 117 Δευκαλίωνος 125 κεκλήγοντες ΔΙ. 
σι ΑΒΟΌΘΝ!: κεκληγότες νδ΄. : κεκληγῶτεβ ὁ 127 -τ28 ἀνέρε 
εὐνν ἀρίστω, υἷε ὑπερθύμω Ζεπ. ΑτΥἹΒίοΡΉ. 1308 υἱὸν ὑπερθύμοιο 
Κορωνοῦ Καινείδαο 56ἢ. Τὶ (-Ξ Β 746) 131 θυράων ἈΡΑΑΊΤ. 5 01νΚν1νΝ "8 

δας 191-140 811 141-153 5εοπἀδπάοβ εβ5ε6 σεηβεὶ Ἡερπδεβέϊο 
58Β 132 ὅτε τε θρύες ἃ 5. 11 Β Ο Ὁ Αἱ. : ὅτε δρύες νυ]Ρ΄. : ὅτε δρύες 
ἐνᾳα το: 
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ὡς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι 1:5: 
᾽ὕ 9 , ; Υ δες “- 

μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν ᾿Ασιον οὐδὲ φέβοντο. 
ς ϑι ΠΝ Ν “ 3... Ὡ. ’ ὕ 

οἱ δ᾽ ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐΐδμητον βόας αὔας 

ὑψόσ’ ἀνασχόμενοι ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ 
» 5 ἈΠ Ὁ... Ν Δ 9 “ Ασιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ ᾿Ιαμενὸν καὶ ᾿Ορέστην 

᾿Ασιάδην τ᾽ ᾿Αδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε. [40 
«ς ΘΟ, ὌΣ Ν 3} ΄ 3 Ν 

οἱ δ᾽ ἦτοι ἧος μὲν ἐὐκνήμιδας Αχαιοὺς 

ὄρνυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν" 
3 “ 7 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν 
“ “-“ ,ὔἤ 4 

Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχὴ τε φόβος τε, 
.«" ͵ ἐκ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην, τ45 

ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ᾽ ἐν ὄρεσσιν 
τὶ ἴον οὐδε ς ἴω, ͵ Χ 5.3, 

ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα, 
. )ὔ "), ΟΣ Ν ,ὔ 3 “ δοχμώ τ᾽ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην 

[ὲ πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων 
“ δ γίγνεται, εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται" 156 

ἃ “ ’, Ἂ ΟΥ̓ ΚΝ ΄ Χ ὡς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς 
Υ̓́ μ, [ Ν “ 5 
ἄντην βαλλομένων" μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο, 

λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν. 
ἘΠ ΘΟ. 5 ’ ο) τῷ ω 3 Ν ᾽ὔ 

οἱ ὃ ἄρα χερμαδίοισιν ἐὐδδμητων ἀπὸ πύργων 

βάλλον, ἀμυνόμενοι σφῶν τ᾽ αὐτῶν καὶ κλισιάων 155 
“ νυν 19 ’ , 3. “ " 

νηῶν τ᾽ ὠκυπόρων" νιφάδες δ᾽ ὡς πῖπτον ἔραζε, 
ε 3..." κ “ ὔ ͵7 

ἃς τ᾽ ἄνεμος ζαής, νέφεα σκιόεντα δονήσας, 

ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ λυβοτείρῃ" ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ 
ἃ “ 5 “- 7 ΕΛ ΘΕῸ ἊΝ 3 “ ὡς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον, ἠμὲν ᾿Αχαιῶν 

ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων" κόρυθες δ᾽ ἀμφ᾽ αὖον ἀὔτευν 16ο 
, 

βαλλομένων μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 
ες ΚΔ ΣΜΟΣ κὸ 7 δ ἃ ΄ δ 

δή ῥα τότ᾽ ᾧμωξέν τε καὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ 

136 επερχομενω )259 138 κιέτην Ζεη. Ατ᾽βίορῆ. 140 ᾿Ακάμαντα 
αοᾷ ΣᾺ 8]. 141 ἐυκνήμιδες ἀχαιοί ( πι. τ. αε Νἕ 142 ἐόντας 
γ᾽ ὁ πττΤ δ. 144 πόνος ἃ γρ. 19 147 δέχαται Δτ. (ἐν 
ε ͵ τ 7 {5 ΄, 6 5 
ἁπάσαις), νυἷρ. : δέχεται : δέχατο 149 ἐκτάμνοντε ΞΕΒ(Ο 
81]. 151 ἐπὶ] ἐνὶ Ἀ : περὶ 1 153 λάεσσιν Ζεη. 16. κόρυθος 

ἀύτεον 1 ΝΕ ιό6ι βαλλομένων Δτ. Δ 55. [101,16 Μτιι ῦγιο: 
βαλλόμεναι Ζεῃ. νι]ρ. τύ2 8 

χερσὶ καταπρηνέσσ᾽ ὀλοφυρόμενος δὲ προσηύδα 
ΘΕ" τίσ ε 1 τπ| Πιεσρτ ΝΠ 2 ΡῈ {Π10 1725 (-ΞΞ- Ὁ ταῦ 
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ἼΑσιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα" 
“Ζεῦ πάτερ, ἢ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο 

, ΝΘ, 3 Ν " Ὁ Ἀν ΩΣ Ι Ὁ 9 Ν 

πάγχυ μάλ᾽" οὗ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἥρωας Αχαιοὺς 
᾽ὔ “- 

σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους. 
ς 3 σ “Ὰ ἴω 3. ἢ ὍΝ , οἱ δ᾽, ὡς τε σφῆκες μέσον αἴόλοι ηὲ μέλισσαι 

οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ, 

οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες 

ἄνδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων, 
ὰ Ὁ“ 3 3 4 ’ Ν ζο) ΩΣ 
ὡς οἵ γ᾽ οὐκ ἐθέλουσι πυλαων καὶ δύ ἐόντε 

4 ’ ΘΙ ον Ι ΘΝ ΜῈ ΄- χάσσασθαι πρίν γ᾽ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι. 
ὰς - - 
ὥς ἔφατ᾽, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ᾽ ἀγορεύων" 

“ , 

Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. 
ὕ δὴ 2. ἡ ΟἹ Ι} 7 

Αλλοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν 
[“ ͵] “ ἃ [ 3 ΄ 

ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὃς πάντ᾽ ἀγορεῦσαι" 
[ Ν Ν “ 3 Ν “ παντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ 
 -- 3 “ Ν ΔΘ): ’ὔ ,ὔ . [ 

λάϊνον" ᾿Αργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀναγκῃ 
“ 9 ,ὔ Ἂν 3.5 ,7ὔ Ν 

νηῶν ἡμύνοντο' θεοὶ ὃ ἀκαχήατο θυμὸν 

πάντες, ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροθοι ἦσαν. 

σὺν δ᾽ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα. 

Ἔ»νθ᾽ αὖ Πειριθόου υἱός, κρατερὸς Πολυποίτης, 
Ν ,ὔ , Ν 

δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρήου 
5 Ν Ν οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διαπρὸ 

αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ᾽ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 

ἔνδον ἅπας πεπάλακτο" δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα" 
5 “ αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ ΓὌρμενον ἐξενάριξεν. 

2 , υἱὸν δ᾽ ᾿Αντιμάχοιο Λεοντεύς, ὄζος ᾿Αρηος, 
« ’, Ν Ν “- , 
ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχῆσας. 

αὗτις δ᾽ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 
᾿Αντιφάτην μὲν πρῶτον, ἐπαΐξας δι᾿ ὁμίλου, 
πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη" 

Ν , 

αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ ᾿Ιαμενὸν καὶ ᾿᾽Ορέστην 

171 οἵ γ᾽] οἵδ᾽ Ατ. ο 175-181 οπΊ. Ζεη., δίῃ. Ατὶβίορῃ. Αγ. 

τόξς 

175 

180 

185 

190 

τῆς θυμῷ ὈΘΈτα Ὡ Ὁ ν.]. ἴθ Α 185 αἰχμὴ ἱεμένη ἈΪ (-αμ-) ΑΤ σα! 
192 οὖδας ἔρεισεν Ατ. Ὦ (εἴ, Δ 144) 
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’ 5 ,ὔ , Ν 7 πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 

Ὄφρ᾽ οἱ τοὺς ἐνάριζον ἀπ᾽ ἔντεα μαρμαίροντα, το3 

τόφρ᾽ οἱ Πουλυδάμαντι καὶ “Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο, 

οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα 
“-“ Τ 7 “- 

τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας, 
ΟΣ ΕΣ 7 2 ’ Ν ὔ 

οἵ ῥ᾽ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ. 
»Μ 9, ὯΝ 7 ἴω 

ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν, 200 
3 Ν ε , ον δ. Ν Ν ΟΣ χὰ αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 

ά [4 , 5 εἶς, ζ ,ὔ 

φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 
Ν 3.5 29. » Ν ΒΩ ζ [ 

ζωὸν ἔτ᾽ ἀσπαίροντα" καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης" 

κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν 

ἰδνωθεὶς ὀπίσω" ὁ δ᾽ ἀπὸ ἔθεν ἧκε χαμᾶζε 205 
3 ἐξ 5 Ἧ 7 9... ΕΝ, (6 Ἃ 

ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ᾽ ἐνὶ καββαλ᾽ ὁμίλῳ, 
Ἄ ΟΝ ἊΝ ’ ’ “ 3 , αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο. 

΄- 3 » 

Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν 

κείμενον ἐν μέσσοισι, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 
Ω͂ “5. , δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν “Ἕκτορα εἶπε παραστάςΞ' 210 

ς.ὦ “4. ν ὔ 7 ς 7 2 σ᾿ Εκτορ, ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν 
2 Ν 7 2 Ν 2. Ν Ν ΔΙΆ ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε 
“ ΟΝ, Ν 5 ,ὔ ΛΈ ΔΝ, ὉΣΤΩΝ “- 

δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ 
ΕΝ δ} “Ὁ. , Χ Ν ’ ὟΝ 90} 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν" 
“ Ἄν 5 7 σ σ᾿ οἴκὸ ΝΜ νῦν αὖτ᾽ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 215 
Ν “ “ 

μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν. 
Ὁ Ν 7 .«᾿ 2 ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε 

Ν᾽ 3 κὺ “- 

Τρωσὶν ὅδ᾽ ὄρνις ἦλθε περησέμεναι μεμαῶσιν, 
Ρ] Ν ε ;» να τα Ν ἈΝ 5. ΑΛ αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 

’ , ᾽ [ 

φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 220 
’, 4“ 3 ’ 

ζωόν: ἄφαρ δ᾽ ἀφέηκε πάρος φίλα οἰκί᾽ ἱκέσθαι, 
5. Ν 7 " ’ὔ , Ὁ. 

οὐδὲ τέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν. 

τοῦ ῥῆξαι. .-. ἐνιπρῆσαιΘ ξοτ ΝΈΤ 100 περὶ 11,1 τάφρον 1 Ὁ 
ΜΒΈΤ νιν! 20οὼ ἦλθε Δτ. 2Ο7 πέτετο] ἕπετο ῬΪαίο ἴοη 539 ἃ 

208 ὅπως ] ἐπεὶ ν. ]. δηΐ. χὰ ὄπφιν τ 1 1.1 ν. 1. ἀρ. Επιί, 
211 ἐνιπλήσσεις Ἀ }059 ΟἹι 8 Δ], 213 δήμον᾽ σογΓγαχίπηαιβ Ο.. Κα. 
τοοῦ. 5 214 κράτος κλέος ν. 1. ἴπ Δ 218 ἦλθε ΔΓ. : ἐπῆλθε 
ςοαά. 819 οα. ΣΑΒΟ 1,0 ΜΙ αἱ νιν 
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19. ΟΣ ΝΣ 

ἃ ε - δ Ψ Ν “- 3 “- 

ὃς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος ᾿Αχαιῶν 

ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ᾽ ᾿Αχαιοί, 
οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ᾽ αὐτὰ κέλευθα: 225 

πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν ᾽Αχαιοὶ 
“ ’ 5 ’ Ν σ΄ χαλκῷ δῃώσωσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. 

ὧδέ χ᾽ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ Χ ρ πρόπος, ὃς σάφα θυμῷ 
3 » [ ὦ ς ’ὔ 5 

εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί. 
, Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος “Ἑκτωρ' 230 

“ Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις" 
(τὰ ἈΠ 95, “ 5 χ “ ἊΝ 
οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
ΟΣ 08] Ν Ν “ " Ν “Ὁ 5 74 

εἰ δ΄ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί, 

ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι 235 
υ βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσε" 

τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 
,ὔ “ ’ ΄ 9 35,9 , πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ᾽ οὐδ᾽ ἀλεγίζω, 

ἐ νσο ΤῸ) Ν » »" ἊἋ 3. κι ΡΝ ’ 

εἴτ᾽ ἐπὶ δεξί᾽ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, 
Ἐπ  Ὑ Ὁ) 5} 5) ἊΝ ᾽ὔ Ν ’ . νὰ 

εἴτ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζῦφον ἠερόεντα. τ6 9 
“ ῇ “ ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ, 

ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει. 

εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. 
΄΄ Ν , ’ Ν "- ἴω 

τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα; 
» 5} Ν ΄ [ 

εἴ περ γὰρ τ ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα παντες 245 
Ν λα ΤΠ. ᾽ὔὕ Ν 5) ᾿) “ ν᾽ 3. 9 

νηυσὶν ἐπ᾽ ᾿Αργείων, σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσθαι" 
-- ςς 4 

οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων. 

εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν᾽ ἄλλον 
' »] “4 5) ΄ , 

παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο, 
ΦΨΥΧΨΖΑ Ὁ “ ξ Ν Ν. νΝ 5 Ν ΝᾺ Ψ ῇ 393 

αὐτίκ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις. 250 
ἃ ,) ’ὔ ε ΄ Ν 3. αν 3. ΣΟ 

ὡς ἂρα φωνῆσας ἡγήσατο, τοὶ ὃ ἂμ ἕποντο 
5 “ ,ὔ ΕΠ ΑΝ Ν Ν ͵ 

ἠχῇ θεσπεσίῃ: ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικεραῦυνος 

5» ’ 2380 τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας Ζεη. 231 Πουλυδάμαν Ζεπ. 
ΟΠ διηδεῖθο, 1.18 ΡΠ 246 ἐπ᾽] ὕπ᾽ Ζεη. ΕΤ 22: παρ᾽ αἴ 249 ἄπο- 
τρέψεις ΔηρΡ. ΝΈΤ 6 νν59; ἀποστρέψεις ςεί. πολέμοιο] πολεμίζειν 
σε. 15 Ν 4 νι} 



1 ΤΟΣ Ἢ 

53. 7 

ὥρσεν ἀπ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν, 
ὉΔῚ ΤΕ 5.Ν “ ’ὔ , ΘΌΘΝΝ 3 “ 

ἢ ῥ᾽ ἰθὺς νηῶν κονίην φέρεν: αὐτὰρ ᾿Αχαιῶν 

θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ “ἕκτορι κῦδος ὄπαζε. 
τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι 

ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος ᾿Αχαιῶν πειρήτιζον. 

κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις, 
ὔ “ φ στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
,ὔ 3 ,ὔ 7, » Υ ’ὔ πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων. 

ἈΝ “ 3 5. " Ν “- 3 “- 
τὰς οἵ γ᾽ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Αχαιῶν 

ἩΥΥΕ ’ 

ῥήξειν: οὐδέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου, 
3 -“ ΄“ 

ἀλλ᾽ οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις 
ῇ δ 5). εν ἡ, δ Ὅν ἘῸΝ ᾿ 5.) 

βάλλον ἀπ αὐτάων δηϊους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας. 
3 , ᾿ 
Αμφοτέρω δ᾽ Αἴαντε κελευτιόωντ᾽ ἐπὶ πύργων 

’ὔ “ 

πάντοσε φοιτήτην, μένος ὀτρύνοντες ᾿Αχαιῶν. 

ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι 
Ι ῇ 7 ᾽ 

νείκεον, ὅν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ἴδοιεν" 
“3. ω 7 

“ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ὅς τ᾽ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις 
ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι 
Ὅν δ νι 2 7 “ Υ ἡ « ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι" 

ν Ὁ 3 Ν ,ὕ ὃ 7, 7 δε 
καὶ ὃ αὑτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μὴ τις ὀπίσσω 

7 Ν “Ὁ ς (ρα » ᾽7ὔ 

τετράφθω ποτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας, 

ἀλλὰ πρόσω ἵεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε, 

αἴ κε Ζεὺς δώησιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς 
ει 

“- οἹ , ἘΡ ἈΝ ΟΝ » 393 

νεῖκος ἀπωσαμένους δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι. 
ὰ ᾽ὔ ΄“ , Μ 7 ΄“- 

Ὡς τώ γε προβοῶντε μάχην ὥτρυνον ᾿Αχαιῶν. 
“ 3 Ὁ Τ ’, ,ὔ Χ 

τῶν ὃ, ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ 

ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ᾽ ὥρετο μητίετα Ζεὺς 
μ ΟῚ 7 , ἘΥΝΩΝ ΄- 

νιφέμεν, ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα" 

κοιμήσας δ᾽ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ 
ς ΄“ 5 “ ἊΝ Ν 72 3} 

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους 

[Ω ́ σι ψ.ι 

2Ζόο 

270 

280 

273 ἀκούσας “Δ ἘΡΑΑ 4].: ἀκούων νιιδ΄. 276 νῖκος τ. ΘΒ (6 
πὴ τ ἈΠ 2. 277 προβαοντε ΑΓ. (κατ᾽ ἔνια τῶν ὑπομνημάτων) 

ἀχαιούς 1... ΜΞ: 278 θαμειαὶ] ἔραζε 1,.5 Νέτη τ. Τ᾽. 28:1 ἔμπεδον] 
ἄσπετον Νῖ 4551]. 

ἩἨΟΜ. 11. 



1... ΓἽΛΔΛΙΑΔΛΔΟΣ Μ 

οι ᾽ὕ “ Δ ΤῸ, “- , δ 

καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα, 
:) 3 κ᾿ π᾿ Πν 

καί τ᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς, 
κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται: ἄλλα τε πάντα »"ἕ 
»»" ζ ") ὌΛΕΕΘΙ .5 { Ν » 

εἴλυται καθύπερθ᾽, ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος" 

ΟΣ 
οι 

ὡς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί, 

αἱ μὲν ἄρ᾽ ἐς Τρῶας, αἱ δ᾽ ἐκ Τρώων ἐς ᾿Αχαιούς, 
βαλλομένων: τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει. 

Οὐδ᾽ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος “Ἕκτωρ 290 

τείχεος ἐρρήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα, 
2 Ἀν ΔΘ. εν ΠΝ ’ 7 ἣν 

εἰ μὴ ἂρ υἱὸν ἐὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς 

ὦρσεν ἐπ᾽ ᾿Αργείοισι, λέονθ᾽ ὡς βουσὶν ἕλιξιν. 
5 ων, 9 ΩΝ ’ Ν ’ 3. , 7 πὲ 

αὐτίκα ὃ ἀσπίδα μὲν πρόσθ᾽ ἔσχετο πάντοσ ἐΐσην, 

καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς 295 

ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς 
γ ζ ,ὔ Ν “ 

χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον. 

τὴν ἄρ᾽ ὅ γε πρόσθε σχόμενος, δύο δοῦρε τινάσσων, 
“Ὁ Εν Ὁ“ 5) { “ 5), 9) Ν 

βῆ ῥ' ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ᾿ ἐπιδευὴς 
Ν μὰ “ 4 ἈΠ ἊΝ 2 { 

δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ 300 
’ 7 ΚΤ) Ν ’ 2 “ 

μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν" 

ἴ περ γάρ χ᾽ εὕρῃσι παρ᾽ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας εῦ περ γῖχ εὔρῇ Ὁ Ρ ρ 
Ν Ν Ν ὔ ΔΛ Ν (ΣΝ 

σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα, 
ΓΑ ΝΑ 3. ..5 ’, Ἂ “ χά 

οὔ ῥὰ τ᾽ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι, 
δ “Ν 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἄρ᾽ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς 305 
Υ̓ ὈΑΔΡΣ Ἄ “ Ξ) δ Ν 43) 

ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι" 
“ ς δ ΠΕ. »" ἴ Ν 4... τῶν 

ὥς ῥα τότ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε 

τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις. 
αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη, παῖδ᾽ Ἱππολόχοιο" 

“" Γλαῦκε, τίη δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα 310 
[ , ,ὔ 5. Ν ’ ἐ 
ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν 

ἷ 2 ’ὔ , Ν Ν ἃ 93 ,ὔ 

ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὡς εἰσορόωσι, 

283 λωτοῦντα Ατ. (5 Δ, Ἐπ5ι.) Βπ)ῦ: λωτεῦντα Μα55. ([ε5'ε Ἐπ5ι.), 
νυϊρ. 286 εἰλύαται ὈΈσΊΌπΡαᾳ Βιιῦ ΒΟ ας ΡΠ Τὶ, ν. 1. ἴῃ Α εἴ 8Ρ. 
Επδι. 287 ἀμφοτέρωθε Ὁ Βπιθ Ὀ" γρ. Επϑί. 295 καλὴν χρυσείην 
Απρ: Νἔ (ὰν.) Σὲ γ29 νν5 ννῈ ἐξήλατον Ζεῃ. Νίσεαποτ, νὰ]ρ. : ἐξή- 
λατον ΑΥ. ὁ 5 Μ8 ὕ 4296 ἤλασεν] ἐξέλασ᾽ Ζεη. 808 ἐπαίξας Ὧ5 Νν! 



ΠΑ ΑΑΘΣ ΝΙ 

Ἀ 7 , ἢ »“-ὔ ΡΟ 
καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξανθοιο παρ᾽ ὄχ' ἃς, 

ἊΝ (5 Ἀν πο 9 γι , 

καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφοροιο; 

τῶ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας 315 
ε ’ ΩΣ ’ ζ, 3 “ 
ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι, 
Ψ’ »Μ », “ Ι ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων" 
ς᾿..9 Ν ΟῚ , ,ὕ , ,ὔ 
οὐ. μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν 

ε 7 “ Υ̓ ᾽ὕ ᾽7ὔ ἴω 

ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα 

οἷνόν τ᾽ ἔξαιτον μελιηδέα: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ ὃς 320 
5 7 ὉΣ Ν ΄ὔ 7 7 “ 3 

ἐσθλὴ, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται. 
“5, ᾿ 3 Ν Ν, ΄, Χ γ ’ 
ὦ πέπον, εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε 

ΚΕΝ Ν ᾿ 5 ᾿ 05 ἰ 

αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ΄ ἀθανάτω τε 

ἔσσεσθ᾽, οὔτε κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην 

΄ι 

» Ν ἤ ’ 2 Ι “ 
οὔτε κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν" 32 

νῦν δ᾽ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο 
7: ὰ 5. ἘὙΔοῖα, - Χ ΟἸΝΟ). τ , 

μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ᾽ ὑπαλύξαι, 
» Ὁ) “2 3. 3. ὟΣ 5.12 ς “ 35 

ἴομεν, ἧξ τῷ εὖχος ὀρέξομεν, ἠέ τις ἡμίν. 
ἃ; Υ̓ Ξ σ΄ 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε" 
ΝΕ χ » τὼ δ᾽ ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε. 330 

τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς" 
“- 5 { 

τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες. 
[ῥ ϑλ ΑΞ ΟΝ, 7, 3 “- Υ, ον τὰ πάπτηνεν ὃ ἀνὰ πύργον ᾿Αχαιῶν, εἴ τιν᾽ ἴδοιτο 

ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι" 
ΘΙ 5 3, ᾿ ῇ 

ἐς δ᾽ ἐνόησ᾽ Αἴαντε δύω, πολέμου ἀκορήτω, 335 
«ς ’ὔ “ ’ ( ’ὔ 5} 76 

ἑσταότας, εῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα, 
»] ΄ὔ 5 3 4 7 Ε΄ 9} 7 “ 

ἐγγύθεν: ἀλλ᾽ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν" 

τόσσος γὰρ κτύπος ἢεν, ἀὐτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἷκε, 
7 7 θα ας ’ὔ “ 

βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν 
Ν ς ΝΟΣ ΣΎΕΣ ν ἊΝ ὙΡΎΑΝ  γπ ὅος Ἃ 

καὶ πυλέων" πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ αὐτὰῤέΖ 5349 

518 ἀκλεέες Μ᾽ ΡῚ ΡΙΟΨῈ; ἀκλεὲς ΑΤ. καὶ αἱ χαριέστεραι (5ϊς 55 Α 7), 
Οϑν!ῦ γρ. νῆ8:: ἀκλε()εῖς ᾳ Ο 1,15ΜΈ 01: ἀκληεῖς τα]ρ. 324 ἐνὶ 
προμάχοισι δ᾽ 225 ἐς] ἀνὰ ΕΒῸ νὸν 328 κῦδος 61 .111,9ν2-: 
δόξαν Ἢ 3288. δώσει ἀποκτάμενος κλυτὰ τεύχεα καὶ δόρυ μακρόν κἀή. 
αατϊάδπὶ (ἐεβίε Ατιβίομ.) 340 πᾶσαι Ατ. ΑΡΟΙ]. Ιεχ. Α Μ'|Ρ νιδ; πάσας 
(νεῖ πάσαιΞ5) νυ]ξ. ἐπώχατο ΑΡΟΙΪ]. Ιεκχ., ἐπῴχατο Α΄. 1 ΔΟΙΘΤΌΣ 
ψυνιῦ; ἐπῴχετο Ζεπ. νὰ]ρ- ᾿ 



12. ἹΛΙΑΔΟῸΣ Μ 

΄ ! “-“ ᾽ὔὕ {74 , “». 

ἱστάμενοι πειρὗντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν. 
ζν 5. ΘΎΕΙ, Μ .«᾿ ΄ ΚΑ, 

αὔὕψα δ᾽ ἐπ Αἴαντα προῖει κήρυκα Θοώτην" 

“ ἔρχεο, δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον, 
2 , δὰ ὩΣ ἃ Ι 2) ἘΥΑ Ὁ) ΤῈ ς 
ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον" ὃ γὰρ κ Οχ ἄριστον ἁπάντων 

εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος. 345 
Ὁ Ν 5 ᾽7ὔ 5 ΄ “Δ Ἂ 

ὧδε γὰρ ἐβρισαν Λυκίων ἀγοΐ, οἱ τὸ πάρος περ 
“ [ ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 

ἀλλά περ οἷος ἴτω Γελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, 
“- Ἀ- 

καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐὶ εἰδώς. 350 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας, 
΄- Ν. 7 ἊΝ ΄-ι 3 ἴων » 

βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 
΄- ἊΣ 3 3. ’ ο δ ’ὔ 

στῆ δὲ παρ Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα" 
[74 » 3 3 ᾽ὔ ΄ς ,ὔ » 

Αἴαντ᾽, ᾿Αργείων ἢγήτορε χαλκοχιτώνων, 

ἠνώγει [Πετεῷο διοτρεφέος φίλος υἱὸς 355 
κεῖσ᾽ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθὰ περ ἀντιάσητον, 
3 , Ν - “Δ Γ ΘΑ ΤΟΝ ς ψ ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον" ὃ γὰρ κ᾽ ὄχ᾽ ἄριστον ἁπάντων 
» 2 Ν ᾿ “ ΄ ΘΙ, Μ 

εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὀλεθρος" 
Ὁ Ν 23, Ἢ ») » ἃ Ν ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἱ τὸ πάρος περ 

΄“ 0 ΄ς“ Ἂς « ’ὔ 6δο 

(αχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 3 
3 Ν Ν 3) [ " Ν “ ᾿΄ 

εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 

ἀλλά περ οἷος ἴτω ᾿Γελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, 
“ ε “ ε ΄ 5 5) ’ὔ’ 39 

καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐϊ εἰδώς. 
ὰ 5 ἅς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας. 

αὐτίκ᾽ ᾿Οἰλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 365 
“ “πιο. “") ’ 

“Αἴαν, σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης, 

545 Αἴαντε Ζει. 19 Ὁ Βηις ΜΒ Νο [73 ΥἹ 15 γ16 γ18 ΒΞ Αὐ Σ 
Ζεη. αν ν" 548 κἀκεῖσε Ζεηῃ. 849 υἱός [555 Ὁ 350 δίῃ. 

Ατὶβίορῃ. Ατσ. ἅμα σπέσθω 51 Α 55.1.14 106 16; δ᾽ ἑσπέσθω (ἐπ-) 
σε. 352 βῆ δὲ θέων ο Μ|ῦ0: βῇ δ᾽ ἰέναι Ἢ Α]. παρὰ ΦΟΘΤΑ κ«ἱ.: 
περὶ Με : κατὰ νιι]σ. τεῖχος) λαὸν ἃ Νθ ν1 ν2 358 στῇ δ᾽ ἄρ᾽ 
ἐπ᾽ Ὁ Ν!16 Ἐπιί. κιών} θέων ἕοτν ΝΊΈΤΙΗ 3850 ὧδε] κεῖσε Ζεῃ. 
86ο κρατερὴν ὑσμίνην Ὧ9 ΘΟΕΤ 462 υἱιος [)59 3565 δίῃ. Αγ. ἅμα 
σπέσθω Ὁ" Α 55. 1.16 0 0:3 γὸ γι ντὸ : ἅμ᾽ ἑσπέσθω νιῇρ. 564 υιος 
5 865 ἄρ᾽ Ἰλιάδην Ζεη. (πη να56 5866. νἱ 7. 7. 5. τ89ο8 Ρ 586 

ΑἸΑΣ ΙΛΙΑΔΕΙΣ) 866 σφῶςε Ζεηῃ. καὶ] καὶ ὁ Θἵ τὰ τ α Ὧ59 ΠΤ 
διομήδης 1 



1. ΠΑΑΑΛΘΟΣ 

« ’; ἊΝ 3 ᾽ὔ “" “ 

ἑσταότες Δαναοὺς οτρύνετον ἰφι μάχεσθαι" 
Ψ ᾿- 2 Ἂς ἘΝ ΤΕΥ ΩΝ Ν 2 ’ 77 

αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ᾽ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο" 
ἴον ΨΥ. ’ὔ ΤῊ Δ ῈΊΝΝ 3 “ 2 7ὰ 35 αἴψα δ᾽ ἐλεύσομαι αὕὗτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω. 

ἃ ͵ 7) Ε 
ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη "Τελαμώνιος Αἴας, 

“ 9.009. 

καί οἱ "Γεῦκρος ἅμ᾽ ἣε κασίγνητος καὶ ὄπατρος" 
- Ὰ 7 Ξ 

τοῖς δ᾽ ἅμα ἸΙανδίων “Γεύκρου φέρε καμπύλα τόξα. 
ΩΥ ᾿ - 7 ᾽ὔὕ Ὁ“ 

εὖτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ἵκοντο 
δ Χ ,ὔ τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ᾽ ἵκοντο, 

Ξ' 7ὔ -“ »Ξ π᾿ 
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἴσοι 
») ᾽ὔ ε ὕ, . Ν ͵ 

ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 
( , : “" σο 

σὺν δ᾽ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ᾽ ἀῦτη. 
΄“" 7 7 

Αἴας δὲ πρῶτος Γελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα, 
͵ὔ - -“ 7 

Σαρπήδοντος ἑταῖρον, ᾿Ε'πικλῆα μεγάθυμον, 
[ξ 3 ’ὔ Ἢ ἜΛΕ ,7 9 Ν 

μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς 
“" ῇ 3 ἢ ε 7 3 7 7 (9 ἢ 

κεῖτο μέγας παρ᾽ ἔπαλξιν ὑπέρτατος: οὐδέ κέ μιν ῥέα 

χείρεσσ᾽ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 

οἷοι νῦν βροτοί εἶσ᾽" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ὑψόθεν ἔμβαλ᾽ ἀείρας, 
Ἷ 7 θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ᾽ ὀστέ᾽ ἄραξε 

, 3 δ “ ΝΕ ῬᾺ λυ τας Χ θὰ “ 5; Ν 
πάντ ἄμυδις κεφαλῆς" ὁ ὃ ἂρ ἀρνευτήρι ἐοικὼς 

[ΐ 3 ἴω, κάππεσ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ᾽ ὀστέα θυμός. 
“ ΄. “" ε Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον, κρατερὸν παῖδ᾽ “Ἱππολόχοιο, 

5“ 5 ,’ [ ᾽ὔ ς “ 

ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο, 
Φ ἢ ῥ᾽ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης. 
-Ο “" 7 “ 

ἂψ δ᾽ ἀπὸ τείχεος ἄλτο λαθών, ἵνα μή τις ᾿Αχαιῶν 

βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ᾽ ἐπέεσσι ἼΜ βρη - Θυχετως : 
7] 9, - 

Σαρπήδοντι δ᾽ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος, 
ιν Δι ΝΎ Κ ’ὔ 3.715 ’ “ 3 5} 7 ͵ αὐτίκ᾽ ἐπεί τ᾽ ἐνόησεν' ὅμως δ᾽ οὐ λήθετο χάρμης, 

Ὁ 7 ἀλλ᾽ ὅ γε Θεστορίδην ᾿Αλκμάονα δουρὶ τυχήσας 

368 κεῖθι Ζεπ. ᾳ 369 ἐπιτείλω Οϑ 1 γι γρ. ΝΈ Επϑί. 
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τ. ΠΛΡΑΥΘΣ ΝΙ 

νύξ᾽, ἐκ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος" ὁ δ᾽ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ 395 
7 3 Ν , «ς Ὰ ΜΝ ᾽7΄ -“ 

πρηνής, ἀμφὶ δε οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 
Ἂς 3. θην ϑϑκ νϑῇ ς ἊΣ ἊΝ ΄- 

Σαρπηδὼν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν 
ΓΝ 9 ε 5 ὦ ὩΣ “ ΌΣΕΝΣ ὍΝ 
ἕλχ᾽, ἡ δ᾽ ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερθε 

τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον. 

Τὸν δ᾽ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ᾽ ὁ μὲν ἰῷ 4090 

βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν 

ἀσπίδος ἀμφιβρότης: ἀλλὰ Ζεὺς κῆρας ἄμυνε 
Ν εὐ νι Ἂς Ν Υ ζ ’ παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι δαμείη" 

Αἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διαπρὸ 
3 “ σ΄ 

ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα. 405 
7 ϑΙν, Ν 2 7 593) Φ Ι 

χώρησεν δ᾽ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος" οὐδ᾽ ὅ γε πάμπαν 
Ι 3 3) , ε Ν 5) 14 “ 5 , 

χάζετ᾽, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι. 

κέκλετο δ᾽ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν" 

“ὦ Λύκιοι, τί τ᾽ ἄρ᾽ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς; 

ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι 41ο 
“ ΄ 

μούνῳ ῥηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον" 
“, 3, 393 

ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτε' πλεόνων δέ τε ἔργον ἄμεινον. 

« 

Ὃς ἔφαθ᾽, οἱ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν 
μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα. 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας 415 
᾽ " ,ὔ , ζ Υ̓ τείχεος ἐντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον" 

οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο 
“- Ἔ , Ν Ν ,ὔ 

τεῖχος ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον, 
ΒΩ 3 2 δ Ν ’ὔ 5.Ὁν ΤΣ οὔτε ποτ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο 

τείχεος ἂψ ὦσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν. 420 

ἀλλ᾽ ὥς τ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισι δύ᾽ ἀνέρε δηριάασθον, 
μέτρ᾽ ἐν χερσὶν ἔχοντες, ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, 

8095 ὃ δὲ σχόμενος περὶ ἩεΞγεῆ., οἷ, Ν᾿ 570 4094 μετάλμενος ἃ Ν5 
οὐδὲ Ατ. α Σ1 τῷ Α 55. ἢ αἱ. : ἣ δὲ ν. 1. ἀπί., να]. 406 χώρησαν 

ΟΥΒΟ 1110 21: ἐρε] ὕ τεν᾽ ' πὐδόγεα ΜΝ 1 τ 
4]. : οὐδ᾽ ἄρα ᾿ 407 ἐέλπετο Ατ. να]ρ. : ἐέλδετο ν. 1. ἀπί. ὕω »ο 
ἃ ἢ Κα Α 55. «αἷ. : ἐβούλετο 1.191 ΝῚ 4098 ἑλιξάμενος) καθαπτόμενος 
ΟΡ Τ δὶ. 412 ἐφομαρτεῖτε ν. 1. ἀπί. 1)9 Αἱ 1.151,,5 γι γ 8: ; ἐφομαρ- 
τεῖτον ν. ἰ. δηΐ.,) νι]. : ἐφαμαρτεῖτε Ατ. τοι ςο44. εἴπ. Βεπίεν 



Ι ΕΛΕΛΆΆΘΟ ΜΝ 

Ὁ 3 λό ΙΒ ΣΝ ᾽ὔ 5 ἴς Ν Ψ 

ὥ τ᾽ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης, 
ἃ " Ν [4 ΟῚ , ς 3 ΠΟ Νὰ Ἂς 47. Ὁ 
ὡς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες: οἱ δ᾽ ὑπὲρ αὐτέων 

᾽ Ἂ 7 5 Ν , ’ὔ 

δήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας 425 
δὰ ,ὔ 5 ΄ὔ 7.. , 

ἀσπίδας εὐκύκλους λαισὴηϊά τε πτερόεντα. 

πολλοὶ δ᾽ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ, 
5.1 ῸΝ “ , “ ’ὔ 
ἡμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη 

’ Ν ἊΝ Ν 5 7 5 γι ΔΊΣ 

μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς. 
, Ν ΄ὔ Δ. ΄ “ ἴον 

πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν 430 
9) ἣ ΦΎτ9. , 9. Ν Ἣ ἂν 72} ΄σι' 

ἐρράδατ᾽ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι ᾿Αχαιῶν, 
ΞΣ ςδις [τά 7 Ν οὴ 5 [4 

ἀλλ᾽ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθὴς, 
»“ Ν “ Ἂν, »Μ 5 Ν 3 

ἢ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει 
5. 5. οὐ Χ 3 7 Χ "7 “ ἰσαζουσ᾽, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται" 435 

ὡς μὲν τῶν ἐπὶ ἴσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε, 
Ἄ 5)... Τῷ ἮΝ Ν “ῷ ε , “ “ 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον ᾿“ Είκτορι δῶκε 

Πριαμίδη, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 
»»-. ἊΣ ᾽7ὔ ’ ’ 

ἡῦσεν δὲ διαπρύσιον ρώεσσι γεγωνώς" 

““ ὄρνυσθ᾽, ἱἹππόδαμοι Γρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος 449 
3 ’ὔ Ν Ν 5) 7 Ν “- 39 

Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ. 
ὰ ΧΕΙ Ἄ ς 3 ΄ ν 3) ὡς φαάτ᾽ ἐποτρύνων, οἱ δ᾽ οὔασι πάντες ἄκουον, 

» ΘΙ Φ 1.9. ἿΝ “ Ψ ,ὔ ς ἊΝ Υ̓ 

ἴθυσαν δ᾽ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες" οἱ μὲν ἔπειτα 
΄ 9 κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες, 

“ , 

Ἕκτωρ δ᾽ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων 445 

ἑστήκει πρόσθε, πρυμνὸς παχύς, αὐτὰρ ὕπερθεν 
56 ΑΝ Ρ ᾿ 3 Ψ Ξ ᾽ὔ 7 2 γι 

ὀξὺς ἔην: τὸν δ᾽ οὔ κε δύ᾽ ἀνέρε δήμου ἀρίστω 
ς..})) ΠΣ Ρ 9 Ὁ,» 5 3 ,΄ 3 [β 

ῥηϊδίως ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ᾽ οὔδεος ὀχλίσσειαν, 
- “ , Ὶ 

οἷοι νῦν βροτοί εἰσ᾽: ὃ δέ μιν ῥέα παλλε καὶ οἷος. 
“- ΄, 

τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω. 459 

423 ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ Ζεπ. (ολίγη })}65) ἴσης) νίκης ἈΡΟΙ]. ΙΕ Σ. 5. ν. ὦ 
4348 

βάλλον ἀμυνόμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσι 
Δα. Ἢ Δ τηδζρ. 428 ὅτεῳ Ζεη. : ὅτῳ ςο΄ἥά. 430 δὴ Ατ. ναυ]ρ. : 
δ᾽ ἢ Τυ7γταπηῖο : δὲ ἄρ» ᾳτΓ.}9 433 ᾧ τε ν. 1. δηΐ. ἀλῆτις ΔρΡΟΙ]. 
ἸΕ τ ἘΣ ρ ΜΠ Βι 435 ἀνεικέα ν.]. απὶ. : ἀμεμφέα ν. 1. εἰξ. Ατ. 
(ἐν τῷ πρὸς τὸ Ξένωνος παράδοξον) 444 ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυον αὐδήν Ζεηῃ. 

450 οπΊ. Ζεη.; αἴῃ. Ατιϑίορῃ. Ατσ. 



ΑΙ ἊΣ: 

ς δ ΟΝ Ν [δ ὐζου μ ΄, » ὩΝ 
ὡς δ᾽ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἱὸς 

Ν ἊΝ Ἔ ΄ 5 ,΄ὕ ͵7 ὕ » ’ 

χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἀχθος ἐπείγει, 

ὡς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας, 
ὥς ᾽7ὔ δγ4 ’ὔ “ 2 ᾽ὔὕ 

αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας, 
ἥ 9, ἴω 

δικλίδας ὑψηλᾶς: δοιοὶ δ᾽ ἔντοσθεν ὀχῆες 455 
ν᾿ ς ͵7ὕ ν ἊΝ ἊΣ ς) ΄ὔ 

εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληὶς ἐπαρήρει. 
“- ἈΝ, ΨΑΘ ἢ 5, Ν 3.2 Ὁ) ,ὔ 7 7 

στῆ δὲ μαλ᾽ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας, 

εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη, 
ῥῆξε δ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοτέρους θαιρούς" πέσε δὲ λίθος εἴσω 

βριθοσύνῃ, μέγα δ᾽ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὀχῆες 46ο 

ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη 

λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσθορε φαίδιμος “Εἰκτωρ 
- , , “ 

νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια' λάμπε δὲ χαλκῷ 
,ὔ Ν ο Ν ἘΝ Ν ὃΣ Ν 

σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ 

δοῦρ᾽ ἔχεν" οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας 465 
ἵ “ - 5 ’ 

νόσφι θεῶν, ὅτ᾽ ἐσᾶλτο πύλας" πυρὶ δ᾽ ὄσσε δεδήει. 

κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ᾽ ὅμιλον 
“ ε ,ὔ Ν ΡΛΕ) ’ὔ » 

τεῖχος ὑπερβαίνειν" τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντι πίθοντο. 
ΔΕΒ γᾺ 2 ς Ν Ὁ ε ΄ ε Ν 3 οὐ τος 

αὐτίκα ὃ οἱ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἱ δὲ κατ᾽ αὑτὰς 

ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας: Δαναοὶ δὲ φόβηθεν᾽ 470 

νῆας ἀνὰ γλαφυράς, ὅμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτύχθη. 

4535 δέ  Υ ΡΑΤ.: ὃτε Ὁ)59 4517 στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ν. 1. ἴὼ. Α. 
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